
Třída: 7. A  

  

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk 

učebnice str. 141 – Pozvánka – dvě modré tabulky – vypsat do sešitu, 

zopakovat rozvíjející větné členy – str. 83, 86, 88, 89, 94, 99, 

doporučuji procvičovat probíraná témata na Google Classroom 

(Skladba – rozvíjející větné členy, Pozvánka, Drama), případné 

dotazy pošlete  
 

Anglický jazyk 

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

čas – tabulky 5.1 – 5.6 – dokončit výpisky  do sešitu, PS str. 42/1,3 

44/4, doporučuji procvičovat jednotlivá témata na Google Classroom, 

případné dotazy pošlete 
 

L. Babčáková: GC kód kurzu sc7hfgp nebo učebnice str. 52 cv. 1-3 

práce s textem a pracovní sešit cv. 1 str. 42.  

 

Německý jazyk 

Z. Kočí: Procvičte si ZÁPOR. Podívejte se na výukové video: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=DtOjn16zh0g

&feature=emb_logo 

a vypište si jen pár důležitých informací do sešitu (kdy používáme 

"nicht" a kdy "kein"). 

Svoje znalosti si pak ověřte v naší Google učebně. 

 

M. Cieslik: Přivlastňovací zájmena - pracovní sešit 28/12, 29/14, 

29/15 (doplň přivlastňovací zájmena) 

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

drobné aktivity navíc.  

Ruský jazyk 

GC kód kurzu c3mcxsh nebo pracovní sešit str. 21-22 cv. 1, poslat 

foto.  

 

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Procenta, promile – str. 74 - 76 – pročíst a 

povinně do ŠS – 74/rámeček, 76/Úlohy na závěr A – 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. 124 – 128 – Reformace a její důsledky – přečíst + 

výpisky do sešitu, doporučuji procvičovat probíraná témata na 

Google Classroom (Reformace), případné dotazy pošlete 
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Občanská výchova 

Doporučuji procvičování daných témat na Google Classroom 

(Společenská pravidla + Slušné chování), případné dotazy pošlete 
 

Fyzika 

dokončit práci z minulého týdne, 

zopakovat si Vlastnosti kapalin pomocí prezentace (slide 3 - 7) 

odkaz: https://slideplayer.cz/slide/3316789/  
 

Přírodopis 

Cizokrajné ekosystémy - pracovat dle pokynů na 

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

živočichů  
Ochrana ohrožených druhů 

https://edu.ceskatelevize.cz/zachrana-kriticky-ohrozene-antilopy-

derbyho-v-zapadoafrickem-senegalu-5e4425272773dc4ee413a0fc 
 

Zeměpis 

JIHOZÁPADNÍ ASIE + OPAKOVÁNÍ ASIE uč. str. 98-100, 102 - 

materiály a kvízy na GC 

  

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Pražské jaro - Jiří Bělohlávek. 

https://www.youtube.com/watch?v=N7kq_bEGq1U  
 

Výtvarná výchova 

Dokončování výtvarných prací. Má -li někdo hotovo, pokračuje na: 

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

 

Tělesná výchova 

Z. Kočí: Procvič celé tělo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WJug6iEhnSc&feature=emb_log

o 

I. Císařová:Procvič celé tělo: 
https://www.youtube.com/watch?v=WJug6iEhnSc&feature=emb_log

o 

 

Pracovní výchova 

Napište si do sešitu další podnadpis: TRUHLÁŘSTVÍ. Podívejte se 

na video: https://www.youtube.com/watch?v=-GKoHBANEug 
a zapište si do sešitu pár základních informací o tomto řemeslu.  

 

Volitelné předměty 

 

KAj: M. Housková: Prepare a short description of your favourite 

film: title, main actor, actress, genre (žánr - druh filmu), when and 

where it takes place, main heroes, plot (děj) and why you like it. If 

you are present at the online lesson, you will speak about it, if not, 

send it to me.  

A. Kubátová: POSLECH – výslovnost, slovní zásoba 

Podívej se na 

pohádku.https://www.youtube.com/watch?v=GxAXApq361I  

 

 

https://slideplayer.cz/slide/3316789/
http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-
https://edu.ceskatelevize.cz/zachrana-kriticky-ohrozene-antilopy-derbyho-v-zapadoafrickem-senegalu-5e4425272773dc4ee413a0fc
https://edu.ceskatelevize.cz/zachrana-kriticky-ohrozene-antilopy-derbyho-v-zapadoafrickem-senegalu-5e4425272773dc4ee413a0fc
https://www.youtube.com/watch?v=N7kq_bEGq1U
https://www.youtube.com/watch?v=AlDaUEkkyvQ
https://www.youtube.com/watch?v=WJug6iEhnSc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WJug6iEhnSc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WJug6iEhnSc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WJug6iEhnSc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-GKoHBANEug
https://www.youtube.com/watch?v=GxAXApq361I

