
Třída: 7.B 
 

27. 4. – 30. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací nabídka 

Český jazyk a 

literatura 

Zpracujte referát na knihu, kterou čtete. Měl by obsahovat název 

knihy, autora, ilustrátora, vašimi slovy shrnutý děj a hodnocení. 

Hodnocení můţete znázornit graficky (nakreslit například  

hvězdičky). 

Snaţte se ho udělat hezký a poraďte se s gramatikou, pokud si 

nebudete 

jistí. Do mailu cermakova@1zsdobris.cz mi pak pošlete fotografii 

nebo 

oskenovaný referát. 

 

Anglický jazyk 

p. uč. Šimonovská: 
 Procvičovat sloţená slova se SOME, ANY atd. (cvičení budou ke 

staţení na Fredovi). 

- procvičovat popis cesty (trénink domluvíme na Skypu) 

- vypsat do slovníčku slovíčka z PS (str. 83/5AB) + PS 44/3 

- na A4 vypracovat projekt dle instrukcí v učebnici na str. 35  

(modrý rámeček „Project task“) a do neděle 3. 5. poslat na můj mail 

- dle svých moţností pokračovat v četbě Frankenstaina. 

 p. uč. Vejlupková: 
PRESENT PERFECT - Unit 5C, uč. str. 60-61 (ústně), PS str. 48-49 

+ slovní zásoba 5C, další materiály na GC. 

 

Německý jazyk 

Zopakovat si W-otázky. Pracovní list zde: 

https://drive.google.com/open?id=131Wd6MAXpFbTtpV2RaRuhrX

26GjXYI3E 

Doplnit správné slovíčko z menu nahoře, věty přeloţit a naučit se. 

Kdo má moţnost, pracovní list vytiskne. Kdo ne, přepíše do sešitu. 

Pracovní list bude také k vyplnění na Google učebně (kód kurzu: wn

35anp). 

 

Ruský jazyk 

p. uč. Veselková  

Pracovní sešit: str. 19/7, 8 - pracuj se slovníčkem na str. 23 (slovíčka 

se naučit) 

učebnice: str. 34/ modrý rámeček - do školního sešitu si opsat 

časování slovesa vědět, znát a naučit se. 

p. uč. Babčáková 

Google Classroom kód kurzu c3mcxsh nebo učebnice str. 34 cv. 3A 

čtení, překlad a 3B přiradit obrázky k textu. 

 

Matematika 

Samostudium strany 69-75 v učebnici (2 díl) - udělat si výpisky do 

ŠS (vypsat termíny finanční matematiky-úroková sazba, úvěr, úrok, 

vklad.... a promile). Do sešitu dále vypracovat cv. 4 a 5/str.71, cv. 

13/str. 74 a cv. 2A a 3A/str. 75. 
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Informatika 

Typy souborů: https://www.jaknainternet.cz/page/1720/typy-

souboru/ 

Podívat se na video a přečíst si článek. 

 

Dějepis 

Uč. str. 89-90, ţáci si vyberou jednoho mořeplavce a do prezentace 

zkusí vymyslet, jak by mohl dnes vypadat jejich instagram (jaké 

fotky by na svém instagramu mořeplavci měli, hashtagy k fotkám). 

Tato práce pokračuje i následující týden. Prezentaci prosím poslat na 

email cernohorska@1zsdobris.cz do 7.5. (včetně), + google 

classroom. 

 

Občanská výchova Do sešitu vysvětli pojmy altruismus a egoismus. 

Fyzika 

Mechanické vlastnosti kapalin (sl.3, 6 napsat poznámky; sl. 4, 5 a 7 - 

prostudovat pro zajímavost) 

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

 

Přírodopis Dodělat atlas rostlin a ţivočichů. 

Zeměpis JIŢNÍ ASIE - uč. str. 96-97, další materiály 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 Pohled z okna - kresba, malba. 

Tělesná výchova 

Výzva TV - sportujeme v karanténě. Natočte krátké, třeba i vtipné 

video (max. 1 min.). Ukaţte, ţe sportovat se dá kdekoliv a kdykoliv. 

Inspirujte se zde: 

https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/o-parku/ 

 

Pracovní výchova Do sešitu vyjmenuj druhy řemesel pro práci s přírodními materiály. 

Volitelné předměty 

Dom   
Uveď způsoby úspory energie a vody v domácnosti. 

KAJ- p. uč. Kubátová 

SEASONS AND MONTHS OF THE YEAR 

-    procvič si roční období a měsíce v roce 

https://www.helpforenglish.cz/article/2009112001-mesice-a-rocni-

obdobi 

-    sestav 12 vět tak, abys v kaţdé větě pouţil jiný měsíc 

-    můţeš pouţít věty z odkazu a doplnit podle sebe (např. The first 

month of the year is January. My birthday is in February. My sister’s 

birthday is in March….) 

-    na GC máš vytvořený dokument, do kterého věty napíšeš a 

odevzdáš tam, věty uvidím pouze já 

-    pokud ještě nejsi v GC nebo s dokumenty v GC nebudeš zatím 

umět pracovat, pošli věty na můj mail do 30.4. 
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