
 

 

Třída: 7.C 
 

 

18. 5. - 22. 5. 
 

 

Předmět Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Mluvnice – druhy podmětu a přísudku (s. 74–77) 

Sloh – vypracovat opakovací kvíz na s. 150 a zkontrolovat si řešení 

Literatura – do 31. května odevzdat recenzi na knihu ze seznamu 
doporučené četby 

 

Anglický jazyk 

Must (muset), mustn’t (nesmět), don’t have to (nemuset) – PS 79/6.3 opsat 

zápis do sešitu. PS 56/3 doplnit do vět must, mustn’t, don’t need to. Uč.  
str. 78/1, 2 odpovědi zapsat do sešitu, nová slovíčka zapsat. Dále přelož 

věty: 1) Nesmíš odbočit vlevo. 2) Nemusím vstávat, když učitel přijde do 

třídy. 3) Zítra se musím učit angličtinu. 4) Nesmím pít alkohol a kouřit. 5) 

Zítra nemusím vstávat brzo. 6) Ve škole nemusíme nosit uniformu. 7) 
Musím si uklízet pokoj každý týden. 8) Nesmím používat mobilní telefon 

během hodiny. 9) V autě musím mít bezpečnostní pás. 10) Během hodiny 

nesmíme jíst.  
 

Věty odešli vyučující na email do 22.5., ti, kteří pracují v Classroom 

odevzdají v kurzu Classroom. 

 

Německý jazyk 

Uč. s. 42 nastuduj gramatiku – člen určitý – 1. pád podstatných jmen. Uč. 

s. 42/2 – cvičení napiš do sešitu. PS s. 34/1, 2, 3 .  

Cvičení v učebnici a prac. sešitě pošli na:  fialova@1zsdobris.cz.  Zopakuj 

slovní zásobu 4. Lekce.  
 

Člen určitý procvičuj na: https://www.umimenemecky.cz/rozrazovacka-

podstatna-jmena-rody-2-uroven/1 

 

Ruský jazyk 
Google Classroom kód kurzu stále stejný 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 
Podívej se na video, tentokrát zaměřené na formátování buněk 

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

 

Dějepis 
Český stát v době předbělohorské (s. 146–148) 

 

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 
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Fyzika 

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

odkaz na prezentaci: https://slideplayer.cz/slide/3316789/ 
> - pomocí prezentace doplnit zápis umístěný na 

http://1zs.dobris.cz/webove  stranky - fyzika  

(přepsat do sešitu nebo nalepit) 
>  > - příklady - projít si vypočtené příklady z prezentace (slide 13 a 14); 

> - vypočítat příklady v zápisu 

> - vše zaslat na mail hadraba@1zsdobris.cz    do 27. 5. 2020 

 

Přírodopis 

Jednobuněčné organismy str. 18 - dokončit téma, doporučuji využít 
materiál google classroom Jednobuněčné org. kvasinky, prvoci 

 

Mnohobuněčné organismy str. 23 - 25 - přečíst + výpisky z tématu Nižší 
rostliny a houby - mnohob. řasy, houby, lišejníky. Doporučuji výpisky 

podle materiálu google classroom Mnohobuněčné organismy, Nižší 

rostliny a houby 
 

Zeměpis 

Jihozápadní Asie – str. 98, 99 – přečti si text a nezapomeň se podívat do 
atlasu, kde leží země jihozápadní Asie. Podívej se na dokument Na cestě 

po Dubaji (26 min) – https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-

na-ceste/210562260120030-na-ceste-po-dubaji/. Pokud máš zájem, 
podívej se na virtuální prohlídku Dubaje – 

https://www.virtualtravel.cz/spojene-arabske-emiraty/dubaj. 

 

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 
Kondiční cvičení, venkovní aktivity - běh 

 

Pracovní výchova 
Energie v domácnosti - zeptejte se rodičů na spotřebu energií v 

domácnosti a zamyslete se nad možnou úsporou 

 

Volitelné předměty 

KAj p. uč Babčáková  - Google classroom kód kurzu stále stejný nebo 

slovní zásoba Weather(počasí). 
 

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_Second_La

nguage_(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 
Dom - Základy stolování. Podívej se na video. 

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