
Třída: 7.C  
11. 5. - 15. 5.  

 
Předmět: 
 

Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – věty dvojčlenné a jednočlenné (s. 71) 

literatura – Mark Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna - práce s 

textem 

Anglický jazyk 

Opakování should/ shouldn’t – uč. str. 78/2c do sešitu. Nová látka – must 

(muset), mustn’t (nesmět) – uč. str. 70/1 – přečíst komiks, přeložit a zapsat 

novou slovní zásobu, uč. 70/2 ústně odpovědět na otázky. PS – 79/6.2 zápis 

opsat do sešitu. PS 56/1, 57/5. Opakování slovní zásoby možné na Quizlet: 

https://quizlet.com/43766612/level-3-unit-6b-flash-cards/, Konzultace a 

kontrola cvičení možná po emailu nebo v kurzu Classroom. 

 

Německý jazyk 

PS s. 32/4, 5 -  odpovědi pošli na: fialova@1zsdobris.cz. PS s. 42 nastuduj 

slovní zásobu 4. Lekce. 

 

Ruský jazyk 
GC kód kurzu stále stejný nebo pracovní sešit cv. 1 str. 21-22, 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 
Zhlédnout video Den, kdy zemřel Rudolf II 

 

Občanská výchova 

Jak můžeš pomoci svým prarodičům, kteří bydlí na vesnici? Příklady napiš 

do sešitu a pošli na mail jindrakova@1zsdobris.cz 

 

Fyzika 

Pokračovat na pozorování Měsíce.  

Dokončit práci z minulého týdne 

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

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

 

Přírodopis 

Pokračujeme s buňkou - str. 16 + 17 doporučuji doplnit výpisky na google 

classroom materiál Dělení buňky, nakreslit obrázek dělení buňky a 

chromozomů 

Jednobuněčné organismy str. 18 - 22 zatím stačí vypsat po řasy( včetně), 

doporučuji využít materiál google classroom Jednobuněčné org. bakterie, 

sinice, řasy 

 

https://quizlet.com/43766612/level-3-unit-6b-flash-cards/
https://dumat.webnode.cz/sedmicka/
http://1zs.dobris.cz/digitalni-ucebni-materialy
http://1zs.dobris.cz/digitalni-ucebni-materialy
https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta
https://www.youtube.com/watch?v=U_tvRNv0KM8
https://slideplayer.cz/slide/3316789/


Zeměpis 

Jižní Asie – str. 97. přečti si text v učebnici.  

Vypracuj otázky: 1) Jaké státy patří do oblasti Jižní Asie? 2) Jaká významná 

pohoří, nížiny a řeky jsou v této oblasti? 3) Jaká náboženství převládají ve 

státech jižní Asie? 4) Vysvětli pojem Talibán. 5) Vysvětli pojem burka. 6) 

Připiš k pojmům stát, se kterým pojem souvisí – a) produkce opia b) více jak 

1 miliarda obyvatel c) Tádž Mahal, d) Bollywood e) ostrov Cejlon f) 

nejchudší stát g) Talibán h) rituální koupele v Ganze h) Kábul i) Bombaj j) 

Islámábád k) Dháka. 

Buď odpověz do sešitu a poté fotografii odpovědí odešli vyučující na email 

nebo využij Classroom a odpověz přímo tam (nemusíš psát nic do sešitu). 

 

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 
Kondiční cvičení, venkovní aktivity - běh 

 

Pracovní výchova 

Energie v domácnosti - zeptejte se rodičů na spotřebu energií v domácnosti a 

zamyslete se nad možnou úsporou 

 

Volitelné předměty 

KAj p. uč Babčáková  - GC kód kurzu stále stejný nebo prezentace My 

favourite animal 

 

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)😊 

 

Dom - Základy stolování. 

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