
Třída: 7.C  
20. 4.– 24. 4. 
 

 

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – příslovce, předložky, spojky (opakování): s. 34–40 

sloh – pozvánka: s. 141 

K daným tématům jsou připraveny aktivity v Google Classroom - kódy 

dostanete do emailu zákon. zástupců v průběhu týdne 

Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/ 

 

Anglický jazyk 

Zopakuj si, jak v angličtině popsat cestu z bodu A do bodu B, člen určitý 

(the) a neurčitý (a, an) a předložky (látku najdeš v učebnici na straně 47 a v 

prac. sešitě na 36, 37, 77). Zopakuj si předložky a slovní zásobu, kterou 

potřebuješ k popisu cesty a vypracuj cvičení v učebnici str. 54/3 (přelož a 

spoj výrazy 1-12 s obrázky a–l). Poté do sešitu nebo na papír nakresli plán 

města (popiš budovy, ulice a ostatní místa ve městě). Představ si situaci, ve 

které tě kolemjdoucí ve městě požádá o pomoc a potřebuje poradit cestu z 

místa A do místa B. Tvým úkolem je napsat k plánu rozhovor mezi tebou a 

kolemjdoucím. Můžeš se inspirovat cvičením v učebnici na str. 54/1. 

Rozsah rozhovoru by měl být podobný jako v daném cvičení. Rozhovor i 

plánek odešli vyučující na email do pátku 24. 4. 

 

Německý jazyk 
Prac. sešit – s. 27/6 a 28/8,9. Procvičuj čísla a barvy na: 

https://www.umimenemecky.cz/slovicka 

 

Ruský jazyk 

Připojte se ke kurzu ruštiny v Google Classroom, kód obdržíte od třídního 

učitele. Pokud to nejde udělejte cv. 1,2 na str. 33 v učebnici - čtení, cv. 1,2 

na str. 19 v pracovním sešitě. Práci vyfoťte a pošlete na můj školní e-mail 

 

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Procenta – str. 58 - 61 – pročíst, 

do ŠS – 58/17, 60/1 – pro kontrolu foto/scann zaslat na 

culikova@1zsdobris.cz 

Doporučuji procvičení daných témat např. na 

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

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

 

Informatika 
Excel - podívej se na video se základními funkcemi v programu 

https://www.youtube.com/watch?v=G6srjs8mdtg  

  

Dějepis 

Kultura na počátku novověku – práce s textem 

K danému tématu je připravena aktivita v Google Classroom - kódy 

dostanete do emailu zákon. zástupců v průběhu týdne 

 

Občanská výchova 
Do sešitu uveď příklady solidarity ze své třídy nebo okolí a příklady 

solidarity mezi různými státy 
 

Fyzika 

Pokračovat na pozorování Měsíce.  

Mechanické vlastnosti kapalin 

Učebnice str. 98 – 101, přečíst, udělat zápis (tučně vytištěné), opsat žlutý 

rámeček.  

Vypracovat do sešitu str. 99, otázku 1, str. 101 otázky 1, 2, str. 102,  

otázka 3 

https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/
https://www.umimenemecky.cz/slovicka
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


Přírodopis 

Učebnice str. 77 - 79 Třídění organismů + Ochrana přírody a životního 

prostředí - přečíst + výpisky 

Atlas rostlin a živočichů – dokončit zadanou práci 

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

derbyho-v-zapadoafrickem-senegalu-5e4425272773dc4ee413a0fc 

video - https://edu.ceskatelevize.cz/zmena-klimatu-a-vliv-lidske-cinnosti-

5e4422a0e173fa6cb524ace9 

video - https://edu.ceskatelevize.cz/odpadkove-ostrovy-v-oceanech-a-

skladky-5e44225ee173fa6cb524ab5d 

 

Zeměpis 

Zajímavosti pevninské části jihovýchodní Asie – str. 94. Přečti si text, vypiš 

si to, co tě zaujme formou poznámek do sešitu. Podívej se na dokument – 

Na cestě po střeše Indočíny – 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-

ceste/218562260120025-na-ceste-po-strese-indociny/ 

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

 

Soco bate vira - slova 

https://www.youtube.com/watch?v=31B7m4aVUh0 

 

Výtvarná výchova 

Vytvoř ilustraci k citátu: 

„Buďme rozumní a přidejme osmý den v týdnu, který bude výlučně určen 

pro čtení." 

Atlas živočichů a rostlin – aktivita ve spolupráci s Př - dokončit práci 

  

Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle možností a podmínek  

žáků  

Výzva TV - sportujeme v karanténě. Natočte krátké, vtipné video (max. 1 

min). Ukažte, že sportovat se dá kdekoliv a kdykoliv. Video posílejte svým 

učitelům Tělesné výchovy do konce dubna. (dobrovolná aktivita) 

 

Pracovní výchova 
Třídění odpadu 

Drobné domácí práce - péče o domácí rostliny, pozorování růstu rostlin 

 

Volitelné předměty 

KAj - p. uč. Babčáková - Připojte se ke kurzu KAj v Google Classroom, 

kód obdržíte od třídního učitele. Pokud to nejde podívejte se na video My 

favourite animal https://www.youtube.com/watch?v=B1xXtFjF2-U a 

řekněte, jaké je vaše oblíbené zvíře. 

 

KAj - p. uč. Kubátová - My daily routine during quarantine 

- připrav si cca 10 vět povídání o tom, jak vypadá tvůj běžný den během 

karantény, povídání můžeš buď nahrát, nebo jen napsat (dle možností) a 

pošli do 27.4. na kubatova@1zsdobris 

- pošli také prosím svou prezentaci o anglicky mluvících zemích 

- kód google classroom obdržíte 

 

Dom - Příprava jednoduchého pokrmu v souladu se zásadami zdravé výživy 
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