
Třída: 7.C  
1. 6. - 5. 6.  

 Vzdělávací témata 

Český jazyk a 
literatura 

Mluvnice – druhy vět vedlejších 

Literatura – jazyk básně – obrazné vyjadřování, přenesený význam, 

přirovnání, zosobnění, básnický přívlastek, alegorie, jinotaj 

 

Anglický jazyk 

Reading – uč. str. 72/1 (přečíst, přeložit a vypsat novou slovní zásobu), 73/4b 

(frázová slovesa – opiš si slovesa (verb) do sešitu a přiřaď k nim částice 

(particle), přidáním částice ke slovesu se změní význam, proto ve slovníku 
vyhledej správný překlad zapiš si ho). PS str. 58/1, 2, 4, 5. Novou slovní 

zásobu si zapiš do sešitu. Opakování sl. zásoby možné na Quizlet: 

https://quizlet.com/43766714/level-3-unit-6c-flash-cards/. Konzultace a 

kontrola cvičení po emailu nebo v kurzu Classroom. 

 

Německý jazyk 

PS s. 2 Němčina – přehled učiva (uprostřed pracovního sešitu) nastuduj 

gramatiku – přivlastňovací zájmena a dále s. 39 – 7. Zápor podstatných 

jmen. Uč. s. 44/7 – přečti si otázky a odpovědi. PS s. 36/7 přelož do sešitu. 
PS s. 37/9 – sestav rozhovor dle podobného rozhovoru v učebnici s. 

43/3.Úkoly  pošli na:  fialova@1zsdobris.cz. 

 

Ruský jazyk 
Rj: Google Classroom nebo číslovky 1-20 učebnice str. 44 cv. 1-3, pracovní 

sešit str. 26 cv. 2,3 

 

Matematika 

Učebnice Ma 3. díl – Čtyřúhelníky a rovnoběžníky – str. 39 – 50 – pročíst, 

do ŠS – str. 39/2 rámečky, str. 50/tabulka  – pro kontrolu můžeš foto/scann 

zaslat na culikova@1zsdobris.cz 
Doporučuji procvičení např. na Google Classroom, 

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

https://vyuka.edukavka.cz/course/index.php?categoryid=101 

 

Informatika 
On-line komunikace - přečti si rizika na  

http://www.bezpecnyinternet.cz/zacatecnik/on-line-komunikace/default.aspx  

Dějepis 
České země za třicetileté války, důsledky třicetileté války – práce s učebnicí 
(s. 149–151) 
 

Občanská výchova 
Podívej se na video Etiketa - Zdravení. 

https://www.youtube.com/watch?v=XB1TEsqg4Sk 

 

Fyzika 

Archimédův zákon  +  Plování stejnorodého tělesa 

 práce v GC 

nebo přečíst uč. str. 118 - 127, udělat zápis, vypracovat otázku  č. 2 str. 121, 

otázku č. 1, 2 a úlohu č. 1 str. 125. Vše  zaslat do 7. 6 . 2020 na email 

hadraba@1zsdobris.cz 

Nezapomeň do 5. 6. odevzdat projekt Měsíc 

 

Přírodopis 

Učebnice str. 29 - 31 Základní orgány těl semenných rostlin - kořen 
- přečíst + výpisky 

- doporučuji výpisky dle materiálu google classroom - Rostlinné orgány - 

kořen 

 

https://quizlet.com/43766714/level-3-unit-6c-flash-cards/
https://dumat.webnode.cz/sedmicka/
https://vyuka.edukavka.cz/course/index.php?categoryid=101
https://www.youtube.com/watch?v=XB1TEsqg4Sk
mailto:hadraba@1zsdobris.cz


Zeměpis 

Opakování jihozápadní Asie – pracuj s textem v učebnici na stranách 98–100 

a vypracuj odpovědi. 1) Jak se jinak jmenuje oblast jihozápadní Asie? 2) 

Jaká náboženství se zrodila v této oblasti? 3) Jaký národ je v oblasti 
nejpočetnější a jaké vyznává náboženství? 4) Co by měl každý muslim 

vykonat alespoň jednou za život? 5) Kde se nachází, jak se jmenuje a kolik 

měří nejvyšší budova na světě? 6) Čím je známé Mrtvé moře? 7) Jaké znáš 
turistické cíle v Izraeli? 8) Jaký stát se dříve nazýval Persie? 9) Jaký je vztah 

Izraele a Palestiny? 10) Proč patří většina států z oblasti k nejbohatším 

státům světa? Buď odpověz do sešitu a poté fotografii odpovědí odešli 

vyučující na email nebo využij Classroom a odpověz přímo tam (nemusíš 
psát nic do sešitu). 

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: (I když jsme plešatý Pokáč, Slováčková) 
https://www.youtube.com/watch?v=1D6JHv0tMv0Rj 

 

Výtvarná výchova 
Výroba desek na výtvarné práce - kombinace koláže (využití novin, 

časopisů) a kresby nebo malby 

 

Tělesná výchova 
Kondiční cvičení, venkovní aktivity - běh, kolo, míčové hry 

 

Pracovní výchova 
 Promyslete využití techniky v praktickém životě 

Která řemesla znáte a jaké tradice dodržujete 

 

Volitelné předměty 

KAj p. uč Babčáková  - KAj: Google Classroom nebo napiš a pošli 
předpověď počasí na pracovní týden od 1.6. do 5.6. 

Na konverzaci se přihlásil i Sam Kurian, zatím nic neposlal, Kryštof Kšána 

udělal jeden kvíz. Adam nepracuje. 

 
KAj p. uč. Kubátová - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

-procvič si čtení s porozuměním, téma: Animals 

https://www.umimeanglicky.cz/porozumeni 
 

Dom - Jak na správný jídelníček? Podívej se na video. 

https://www.youtube.com/watch?v=iL9KZW85iPA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1D6JHv0tMv0Rj
https://www.umimeanglicky.cz/porozumeni
https://www.youtube.com/watch?v=iL9KZW85iPA

