
Třída: 7.C  

27.  4.– 30. 4. 

 
 

Předmět: 

 

Vzdělávací témata 

 

Český jazyk a literatura 

Mluvnice – částice, citoslovce, opakování neohebných slov: s. 41–44 

Literatura – četba zadané doporučené literatury 

 

Anglický jazyk 

Začínáme novou lekci novou slovní zásobou. Pracuj se slovníkem a 

vypracuj cvičení v učebnici str. 68/1a – opiš tabulky do sešitu a doplň je 

výrazy z nabídky), 68/1b – popiš obrázky 1–10 výrazy z cvičení 1a. 

Zopakuj si novou slovní zásobu v prac. sešitě str. 54/1, 2. Konzultace a 

kontrola výsledků prostřednictvím emailu nebo na kurzu v Google 

Classroom 

 

Německý jazyk 

PS s. 28/12, s. 29/13,15 – pokud je to možné, ofotit a poslat na 

fialova@1zsdobris.cz 

Zopakuj čísla na: https://www.umimenemecky.cz/pexeso-cisla-1-

uroven?source=homepagePopular 

a  rodinu: https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek 

 

Ruský jazyk 
Učebnice čtení str. 34 cv. 3A, 3B přiradit obrázky k textu nebo google 

classroom 

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Procenta – str. 62 - 64 – pročíst a povinně 

do ŠS – 62/8A, 10, 64/15A,17 – 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 
Tento týden není v rozvrhu. 

 

Dějepis 
Reformace (Hus, Luther, Kalvín) – práce s textem 

 

Občanská výchova 
Do sešitu vysvětli pojmy altruismus a egoismus 

 

Fyzika 

Pokračovat na pozorování Měsíce.  

Hydraulická zařízení  

PL na odkaze http://1zs.dobris.cz/webove-stranky vytiskni, vypracuj 

úkoly a vlep do sešitu. 

-udělat pokus uč. str.99, kapitola 2.1, šipka v oranžovém kruhu, 

zdokumentujte (video, fotografie...) 

 

Přírodopis 

Učebnice 2. Díl str. 11 – 14 příst + zápisky samostatně dle učebnice nebo 

dle materiálů google clasroom – Buňka 
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Zeměpis 

Zajímavosti ostrovní části jihovýchodní Asie – str. 95. Přečti si text a 

odpověz na otázky pod textem. Podívej se na pořad Na cestě po Bali (28 

min) – https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-

ceste/206562260120004-na-ceste-po-bali/. 

 

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 

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 
Hodina nebude zařazena do výuky 

 

Volitelné předměty 

KAj p. uč Babčáková  - Google Classroom nebo podívat se na video a 

vyjmenovat 5 zajímavostí o žirafách. 

https://www.youtube.com/watch?v=P_ckAbOr0r4 

 

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 každé větě použil jiný měsíc 

-    můžeš použít 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. 

 

Dom 

Uveď způsoby úspory energie a vody v domácnosti 
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