
Třída: 7. A  

4. 5. – 7. 5.  

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk 

Vypracujte referát o přečtené knize (autor, název, nakladatelství, 

rok a místo vydání, počet stran, hlavní a vedlejší postavy, obsah, 

hodnocení knihy), sestavte žádost o zapůjčení fotoaparátu 

(nezapomeňte, jaké údaje má žádost obsahovat, inspirujte se 

učebnicí str. 143) a oba referáty pošlete na zakova@1zsdobris.cz, 

učebnice   str. 77 – Podmět – modrá tabulka – vypsat do sešitu, 

doporučuji procvičovat témata na Google Classroom. 
 

Anglický jazyk 

L. Babčáková: Google Classroom kód kurzu y332jnk nebo 

učebnice str. 50 čtení, uspořádat obrázky, cv. 2 - slovíčka. Pracovní 

sešit cv. 5 str. 39. 

 

I. Žáková: PS str.83/5A – slovní zásoba, str. 78 – 79 – 

Předpřítomný čas – tabulky 5.1 – 5.6 – vypsat do sešitu, doporučuji 

procvičovat témata na Google Classroom 

 

Německý jazyk 

Z. Kočí: Člen určitý a neurčitý: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CCpyb-4cCmk  

z videa si vypište poznámky do sešitu. 

M. Cieslik: Zopakovat si časování slabých sloves - pracovní list 

zde:https://drive.google.com/open?id=1T62bUsdwFwZrVOMNs3V

G7asuyFb8l-K0 

Cvičení z pracovního listu buď vytisknout a vlepit nebo vypracovat 

do sešitu. Pracovní list bude i na Google učebně. 

Prosím sledujte učebnu (kurz wn35anp) - nabízím hry, videohovor a 

drobné aktivity navíc. 
 

Ruský jazyk 

Google Classroom kód kurzu c3mcxsh nebo učebnice str. 37 cv. 7, 

9a čtení.  

 

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Procenta – str. 66/8, 67/9,11, 69 - 70 – pročíst 

a povinně do ŠS – 67/11 – pro kontrolu můžeš foto/scann zaslat na 

culikova@1zsdobris.cz.  

Doporučuji procvičení daných témat např. na Google Classroom, 

https://dumat.webnode.cz/sedmicka/, http://1zs.dobris.cz/digitalni-

ucebni-materialy, https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta  

 

Informatika 

Podívej se na video, tentokrát zaměřené na formátování buněk 

https://www.youtube.com/watch?v=U_tvRNv0KM8 

 

Dějepis 

Učebnice str. 141 – 145 – Renesance a humanismus – přečíst + 

zápis do sešitu, doporučuji procvičování témat na Google 

Classroom (Renesance a humanismus) 
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Občanská výchova 

Do sešitu uveďte příklad solidarity v rámci třídy, ve svém okolí a 

mezi státy, pošlete na zakova@1zsdobris.cz., doporučuji 

procvičovat témata na Google Classroom (Pravidla chování) 

 

Fyzika 

Podívat se na 

video  https://www.youtube.com/watch?v=ow7hQ4nL4og  
- přečíst uč. str. 105 -108 

- vytisknout(popř. opsat) a doplnit PL - Tlaková síla v kapalině 

(http://1zs.dobris.cz/webove-stranky) 

- provést pokusy uvedené u šipek v oranžovém kolečku na str. 105 

(místo tenké blány, stačí použít igelitový sáček), na str. 106 (první 

dvě šipky), zdokumentovat (video, foto) 

- vše (PL; video nebo foto)zaslat do 13. 5. 2020 na mail 

hadamovska@1zsdobris.cz  

Přírodopis 
Cizokrajné ekosystémy - pracovat dle pokynů na 

http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-  Atlas rostlin a živočichů  

Zeměpis ZAKAVKAZSKO - uč. str. 101 - materiály a kvízy na GC  

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. Podívat se na video: 

Filharmonici na ulici 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ6ChbMnZYA  

Výtvarná výchova 

Jméno na zdi - "nasprejuj"své jméno na cihlovou zeď. 

Pracuj na šířku A4, zeď má výšku 15 cm. Použij pastelky a fixy.  

 

Tělesná výchova 

Z. Kočí: Zacvičte si s námi na stránkách Tv 

( https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/ ) a nechte se 

inspirovat i zajímavými nahrávkami svých spolužáků.  
 

Pracovní výchova 

Napište si do sešitu další podnadpis: TRUHLÁŘSTVÍ. Podívejte se 

na video: https://www.youtube.com/watch?v=-GKoHBANEug 
 

Volitelné předměty 

KAj: M. Housková: Jděte na následující odkaz. Je tam poslech o 

tom, jakým způsobem si dělat zápisky a učit se z nich na test. 

Poslechněte si ho několikrát. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementa

ry-a2-listening/taking-notes 

Pod poslechem jsou 2 cvičení. Zkuste si je vypracovat. Do sešitu 

nakreslete obrázky/slova, kterými spolužák Mark pomůže Clare 

zaznamenat ve zkratce probíranou látku. Obrázky nafoťte a pošlete 

mi na Google Classroom. Spojíme se přes videohovor a 

popovídáme si o tomA. Kubátová: POSLECH S 

POROZUMĚNÍM 

Podívej se na krátký příběh a odpověz na otázky. Odpověz, pokud 

možno na GC, tam budeš mít tyto otázky připravené (nebo pošli na 

kubatova@1zsdobris.cz). Na GC si také udělej kvíz.  
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