
Třída:7.B 
 

11. 5. – 15. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací nabídka 

Český jazyk a literatura 

Přepište a nastudujte si tabulky na straně 27 v učebnici.  

K pochopení vám může dopomoci toto 

video: https://www.youtube.com/watch?v=Gp5ShXzMlpI . 

Po nastudování si vypracujte na straně 27 cvičení 2 a 3.  

Další cvičení na procvičení naleznete na Google Classroom. 

 

Anglický jazyk 

p. uč. Šimonovská: 
Procvičovat nepravidelná slovesa. 

Dle svého tempa možno pokračovat v četbě knihy 

(nepovinné – jen pokud stíháte zadané úkoly). 

Předpřítomný čas: never a ever – probereme na Skypu + do 

sešitu vypracovat z učebnice str. 59/5 (odpovědi najdete v 

komiksu na str. 58) + cv. 6  + PS, str. 47/4, 6. 

Vypsat do slovníčku slovíčka (včetně českého překladu) – 

PS, str. 86/5C. 

p. uč. Vejlupková: 

REVISION - uč. 64-67, PS 52-53 + slovíčka do konce 5. 

lekce, online hodiny a další materiály na GC. 

 

Německý jazyk 

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 

p. uč. Veselková  

Na papír napsat ručně rusky časování sloves žít, znát a jít a 

poslat mi do 17.5. na veselkova@1zsdobris.cz 

Zopakovat si pozdravy, které jsme se učili a naučit se další v 

pracovním sešitě na str. 30 (3 sloupeček). 

Učebnice str. 40/1, 41/2 – ústně. 

Pracovní sešit str. 24/1. 

p. uč. Babčáková 

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

poslat foto. 

 

Matematika 

Prostuduj v učebnici matematiky 3. díl stranu 5-9 udělej 

výpisky do ŠS- nadpis Shodné útvary -všechny rámečky. 

Dále do ŠS str. 7/cv. 1,2,4 a str. 8/cv.5,9. Také pracuj v GC. 

 

Informatika 

Podívat se na to, jak má vypadat bezpečné 

heslo: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-

stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/83-bud-v-bezpeci-bezpecne-

heslo/file 

Zkus vymyslet bezpečné heslo a zamysli se nad tím, zda 

hesla, která používáš, jsou bezpečná. 
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Dějepis 

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

zápis do sešitu + Google classroom. 

 

Občanská výchova 

Jak můžeš pomoci svým prarodičům, kteří bydlí na vesnici?  

Příklady napiš do sešitu a pošli na 

mail jindrakova@1zsdobris.cz. 

 

Fyzika 

Pascalův zákon a jeho využití v praxi (sl. 19 - 25) 

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

 

Přírodopis 

Učebnice 2.díl str.11-14 přečíst + zápisky samostatně nebo 

dle prezentace na google classroom – buňka. 

 

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 

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

vtipné video (max. 1 min.). Ukažte, že sportovat se dá 

kdekoliv a kdykoliv. Inspirujte se zde: 

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

 

Pracovní výchova Do sešitu si vypiš alespoň 4 výrobky, které vyrábí kovář. 

Volitelné předměty 

Dom   
Základy stolování. 

https://www.youtube.com/watch?v=H3WGyeOtsXQ 

 

KAJ- p. uč. Kubátová 

POSLECH – výslovnost, slovní zásoba 

Podívej se na pohádku. https://www.youtube.com/watch?v=

GxAXApq361I 

Můžeš si vybrat i jinou z nabídky po straně. Do GC mi napiš, 

jakou pohádku jsi zhlédl(a) (anglický i český název) a 5 

nových slovíček, která ses z příběhu naučil(a). Tuto otázku 

máš připravenou v GC. Vypracuj v GC také slíbený kvíz z 

minulého týdne (už jsem ho tam dala). 

 

 

mailto:jindrakova@1zsdobris.cz
https://slideplayer.cz/slide/3316789/
https://www.youtube.com/watch?v=N7kq_bEGq1U
https://www.youtube.com/watch?v=AlDaUEkkyvQ
https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/o-parku/
https://www.youtube.com/watch?v=H3WGyeOtsXQ
https://www.youtube.com/watch?v=GxAXApq361I
https://www.youtube.com/watch?v=GxAXApq361I

