
Třída: 7.C  
4. 5. - 7. 5 
 

 

Předmět 
 

Vzdělávací témata 

 

Český jazyk a literatura 

mluvnice – druhy vět podle postoje mluvčího, otázky zjišťovací a doplňovací 
(s. 72-73) 

literatura – četba zadané doporučené literatury 

 

Anglický jazyk 

Should (měl by), shouldn’t (neměl by) – Uč. str. 68/3 (přečíst, přeložit a 
zapsat novou slovní zásobu, ústně odpovědět na otázky), PS str. 79/6.1 – 

zapsat zápis do sešitu, PS 54/3, 55/5, 6a. Opakování slovní zásoby možné na 

Quizlet: https://quizlet.com/43766639/level-3-unit-6a-flash-cards/. 

 
 Dále přelož věty 1) A: Co se děje? B: Bolí mě hlava a v krku. A: Měl bys jít 

do postele a vzít si léky. 2) A: Necítím se dobře. Bolí mě břicho. B: Neměl 

bys jíst nezdravé jídlo, pít sladké limonády a měl bys sportovat. 3) A: Je mi 
zima. B: Měl bys zavřít okno a obléknout si mikinu.  

Věty odešli vyučující na email do 7. 5. nebo odevzdej v kurzu Classroom 

 

Německý jazyk 

Uč. s. 39/12a) – přečti si text a odpověz na otázky k textu v uč. s. 39/12b), 
odpovědi pošli na: fialova@1zsdobris.cz . 

Podívej se na gramatiku na uč.s. 39. PS s. 31/1, 2, 3 – ofoť a pošli na 

fialova@1zsdobris.cz 

 

Ruský jazyk 
Google Classroom kód je stejný nebo učebnice str. 37 cv. 7, 9a čtení 
 

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Procenta – str. 66/8, 67/9,11, 69 - 70 – pročíst a 

povinně do ŠS – 67/11 – 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 
Není v rozvrhu pro tento týden. 

 

Dějepis 
České země za vlády Ferdinanda I. a Maxmiliána II. (s. 135-138) 

 

Občanská výchova 

Vysvětli pojmy altruismus a egoismus. 

https://www.studium-psychologie.cz/socialni-psychologie/7-altruismus.html 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egoismus 

Práci pošli na můj mail jindrakova@1zsdobris.cz 

 

Fyzika 

Pokračovat na pozorování Měsíce.  

 podívat se na video https://www.youtube.com/watch?v=ow7hQ4nL4og 

- přečíst uč. str. 105 -108 

- vytisknout (popř. opsat) a doplnit PL Tlaková síla  

v kapalině  (http://1zs.dobris.cz/webove-stranky) 

-provést pokusy uvedené u šipek v oranžovém kolečku na str. 105 (místo 
  tenké blány, stačí použít igelitový sáček), na str. 106 (první dvě 

šipky),  zdokumentovat, video nebo foto a vše (PL, foto nebo video) 

zaslat do 13.5. 2020 na mail hadraba@1zsdobris.cz 
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Přírodopis 

Učebnice str. 12 - 15 Buňka - výpisky + opsat tabulku str. 13 některé 

zákl.části buňky a jejich význam 

nebo google classroom materiál Buňka  a materiál Mikroskop 

 

Zeměpis 

Jižní Asie – str. 96 – přečti si text a nezapomeň se podívat do atlasu, kde leží 

země jižní Asie. Podívej se na videa: 

1)Postavení žen v Afghánistánu (10 min) – 
https://edu.ceskatelevize.cz/postaveni-zen-v-afghanistanu-

5e441a6ef2ae77328d0a6c8f 

2)Indie – Váránasí a Ganga (7 min) – https://edu.ceskatelevize.cz/varanasi-a-

ganga-5e441f34d76ace2c451de227 
3)Bhútán (14 min) – https://edu.ceskatelevize.cz/bhutan-

5e441eb6d76ace2c451dde06. Videa můžeš ohodnotit v kurzu Classroom 

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 
Podívat se na video: Filharmonici na ulici 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ6ChbMnZYA 

 

Výtvarná výchova 
Jméno na zdi - "nasprejuj"své jméno na cihlovou zeď. 

Pracuj na šířku A4, zeď má výšku 15 cm. Použij pastelky a fixy 

 

Tělesná výchova 
Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle možností a podmínek  

žáků  

 

Pracovní výchova 
Není v rozvrhu pro tento týden. 

 

Volitelné předměty 

KAj p. uč Babčáková  - Google Classroom kód stejný nebo připrav 

prezentaci na téma My favourite animal (5 slidů: základní informace o 

zvířeti, kde žije, čím se živí, zajímavosti, proč se ti líbí) do 15.5. a pošli mi 

mailem. 
KAj p. uč. Kubátová - POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Podívej se na krátký příběh a odpověz na otázky. Odpověz, pokud možno na 

GC, tam budeš mít tyto otázky připravené (nebo pošli na 
kubatova@1zsdobris.cz). 

Na GC si také udělej kvíz. 

 

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

1. Who ruled the forest? 

2. What did the hunters use to catch the lion? 
3. What was the lion doing to call the mouse to help him? 

4. What did the mouse do to free the lion from the trap? 

5. What did the mouse like doing on the lion’s tail? 
 

Dom - Uveď způsoby úspory energie a vody v domácnosti. 
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