
 

 

 

Třída: 7. A  

18. 5. – 22. 5.  

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk 

učebnice str. 71 – Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty – 

modré tabulky – vypsat do sešitu, doporučuji procvičovat probíraná 

témata na Google Classroom (Věta jednočlenná, dvojčlenná, 

ekvivalent – výpisky + procvičování), případné dotazy pošlete,  

 

literatura – doporučuji práci v Google Classroom (Jazyk literárního 

díla – Jazyk básně - výpisky) 
 

Anglický jazyk 

I. Žáková: PS str.83/5C,D – slovní zásoba, PS str. 46/2,3 47/4, 

učebnice str. 64/2b – vypracujte tabulku, napište pět známých jmen 

(sportovců, herců, zpěváků, spisovatelů, politiků, …) a doplňte podle 

tabulky (name – born – profession – famous because) a pošlete na 

mail, opakujte nepravidelná slovesa, doporučuji procvičovat 

jednotlivá témata na Google Classroom (Předpřítomný čas), případné 

dotazy pošlete 
 

L. Babčáková: Google Classroom kód kurzu sc7hfgp nebo 

předpřítomný čas učebnice str. 56 cv. 1,2,3, pracovní sešit str. 44    

cv. 1,2,3,4.  

 

Německý jazyk 

Z. Kočí:  

Do sešitů si napište nový nadpis : PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA. 

Pomocí videa: https://www.youtube.com/watch?v=aW-MFS4Stm4  

si udělejte krátké zápisky. Zajímat vás bude u všech zájmen jenom 1. 

pád! Pak písemně vypracujte v pracovním sešitě cvič. 12/ str.28 a 

cvič. 14, 15/str.29. Vše najdete i v Google učebně. 

 

M. Cieslik:  

Zopakovat si a procvičovat výslovnost:  

1. Vytiskni si nebo přepiš do sešitu, přečti si: 

https://drive.google.com/openid=1e0zqX4M4e01yiKt6sEBcSqguEL

BVs4va 

2. Podívej se (několikrát) na následující video, slovíčka po mluvčím 

opakuj: https://www.youtube.com/watch?v=AKEfJwPrtlE  

Pro další drobné aktivity a informace o videohovorech sledujte 

Google učebnu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aW-MFS4Stm4
https://drive.google.com/open?id=1e0zqX4M4e01yiKt6sEBcSqguELBVs4va
https://drive.google.com/open?id=1e0zqX4M4e01yiKt6sEBcSqguELBVs4va
https://www.youtube.com/watch?v=AKEfJwPrtlE


Ruský jazyk 

Google Classroom kód kurzu c3mcxsh nebo opakování učebnice str. 

38 cv. 1,2,3,4 (poslat foto), slovní zásoba rodina.  

 

Matematika 

Učebnice Ma 3. díl – Shodnost – str. 5 – 14 – pročíst, do ŠS – str. 

10/dolní rámeček, Věta sss - str. 14/1Aa)– pro kontrolu můžeš 

foto/scann zaslat na culikova@1zsdobris.cz Doporučuji procvičení 

daných témat např. na Google Classroom, 

https://dumat.webnode.cz/sedmicka/ 

 

Informatika 

On-line komunikace - přečti si rizika 

na  http://www.bezpecnyinternet.cz/zacatecnik/on-line-

komunikace/default.aspx   
 

Dějepis 

učebnice str. 125 – 127 – Počátky absolutismu ve Francii a v Anglii – 

přečíst + výpisky do sešitu, doporučuji procvičovat probíraná témata 

na Google Classroom (Počátky absolutismu ve Francii a v Anglii – 

zápis + videa), případné dotazy pošlete  
 

Občanská výchova 

doporučuji procvičování témat na Google Classroom (Mravnost a 

morálka), případné dotazy pošlete 
 

Fyzika 

Hydrostatický tlak (slide 8-12,15,16)+ Spojené nádoby (slide 17-19) 

- pomocí prezentace doplnit zápis umístěný na 

http://1zs.dobris.cz/webove 

stranky - fyzika (přepsat do sešitu nebo nalepit) 

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

- příklady - projít si vypočtené příklady z prezentace (slide 13 a 14); 

- vypočítat příklady v zápisu 

- vše zaslat na mail hadamovska@1zsdobris.cz do 27.5.2020  
 

Přírodopis 

 

Cizokrajné ekosystémy - pracovat dle pokynů na 

http://1zs.dobris.cz/webove-stranky- materiál Atlas rostlin a 

živočichů 

Ochrana ohrožených druhů 

https://edu.ceskatelevize.cz/ochrana-morskych-zelv-na-borneu-

5e4424cb2773dc4ee4139ee9 
 

Zeměpis AUSTRÁLIE - POVRCH - uč. str. 103-105, další materiály 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 Kresba - https://www.youtube.com/watch?v=gc4KTCzCB0Y  

Tělesná výchova 
Z. Kočí: venkovní aktivity - běh  

I. Císařová: venkovní aktivity 

Pracovní výchova 
Na tomhle videu se podívejte na neobvyklé tradice v různých zemí 

světa: 

http://www.bezpecnyinternet.cz/zacatecnik/on-line-komunikace/default.aspx
http://www.bezpecnyinternet.cz/zacatecnik/on-line-komunikace/default.aspx
http://1zs.dobris.cz/webove
https://slideplayer.cz/slide/3316789/
http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-
https://edu.ceskatelevize.cz/ochrana-morskych-zelv-na-borneu-5e4424cb2773dc4ee4139ee9
https://edu.ceskatelevize.cz/ochrana-morskych-zelv-na-borneu-5e4424cb2773dc4ee4139ee9
https://www.youtube.com/watch?v=N7kq_bEGq1U
https://www.youtube.com/watch?v=gc4KTCzCB0Y


https://www.youtube.com/watch?v=zS-_NEfjw2k 

 

Volitelné předměty 

KAj: A. Kubátová: WH- QUESTIONS (Otázky) 

-kdo mi ještě neodevzdal prezentaci o anglicky mluvících zemích či 

věty My routine, Months … prosím, ať tak učiní nejpozději do 22.5. 

Chválím všechny, kdo aktivně pracují!!! 

-procvič si otázky pomocí interaktivního pracovního listu (odkazy 

máš též v GC) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Secon

d_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_

tg30366rb 

-udělej si i další interaktivní pracovní listy dle svého zájmu a napiš 

mi, který pracovní list tě bavil 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en 

 

M. Housková: Watch the following 

video. https://vimeo.com/40783889 Try to think up as many kinds of 

shoes as you can. Also, think about different kinds of clothes. When 

we have an online conversation, you will describe what you are 

wearing. If you do not attend the online conversation, write a text and 

send it to me.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zS-_NEfjw2k
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en

