
 

 

Třída:7. B 
 

18. 5. – 22. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací nabídka 

Český jazyk a 

literatura 

Udělejte si do sešitu výpisky z informací ve článku na tomto 

webu: https://www.mojecestina.cz/article/2013110101-slovesny-vid-

dokonava-a-nedokonava-slovesa .  

Procvičování naleznete 

zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/594 a na Google 

Classroom.  

Pokud najdete ještě jiná hezká cvičení k tématu, klidně je sdílejte se 

spolužáky na Google Classroom. 

Anglický jazyk 

p. uč. Šimonovská: 
Procvičovat nepravidelná slovesa. 

Dle svého tempa možno pokračovat v četbě knihy (nepovinné – jen 

pokud stíháte zadané úkoly. 

Procvičovat slovíčka 5C + přečíst příběh a do sešitu vypracovat 

úkoly z učebnice str. 60 + 61/3. 

Procvičovat předpřítomný čas + dbát na rozdíly v užití 

předpřítomného a minulého času: PS str. 49. 

Předpřítomný čas a „just“ – do školního sešitu přepsat z PS str. 79/5. 

6 + Skype, PS 51/4 

p. uč. Vejlupková: 
MODÁLNÍ SLOVESA - uč. str. 68-69, PS 54-55 + slovíčka, další 

materiály a online hodiny na GC. 

Německý jazyk 

Zopakovat si a procvičovat výslovnost: 

1. Vytiskni si nebo přepiš do sešitu, přečti 

si: https://drive.google.com/open?id=1e0zqX4M4e01yiKt6sEBcSqg

uELBVs4va. 

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. 

Ruský jazyk 

p. uč. Veselková  

Učebnice str. 42/modrý rámeček a cv. 4 – ústně. 

Pracovní sešit str. 24/2. 

p. uč. Babčáková 

 Google Classroom kód kurzu c3mcxsh nebo opakování učebnice str. 

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

Matematika 

Prostuduj v učebnici matematiky 3. díl stranu 10-21 udělej výpisky. 

Do ŠS- nadpis Shodnost trojúhelníků-podnadpisy Podle věty SSS, 

Podle věty SUS, Podle věty USU -všechny rámečky. Dále do ŠS str. 

14/cv. 1 A a), str. 16/cv 1 c) a str.20/cv.3 a). Také pracuj v GC. 

Informatika 
Podívej se na video o formátování buněk v MS 

Excel: https://www.youtube.com/watch?v=U_tvRNv0KM8 
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Dějepis 

Uč. str. 124-128 Reformace a její důsledky: přečíst a vypsat 

poznámky do sešitu + procvičování na google classroom. 

 

Občanská výchova 

Podívej se na video Den s Kuřetem. 

Výpisky si napiš do sešitu a pošli na mail  

jindrakova@1zsdobris.cz 

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

Fyzika 
Hydraulická zařízení v praxi (sl. 22 - 26) 

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

Přírodopis 
V Google Classroom materiály Buňka - prostudovat a opsat základní 

části buňky a jejich význam nebo opsat tabulku v učebnici str. 13. 

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 

Výzva TV - sportujeme v karanténě. Natočte krátké, třeba i vtipné 

video (max. 1 min.). Ukažte, že sportovat se dá kdekoliv a kdykoliv. 

Inspirujte se zde: 

https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/o-parku/ 

Pracovní výchova Do sešitu si vypiš alespoň 4 výrobky, které vyrábí kovář. 

Volitelné předměty 

Dom   
Základy stolování. Podívej se na video. 

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

KAJ- p. uč. 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 
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