
Třída: 7. A  

15. – 19.6.  

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk 

Práce v Google Classroom(Druhy přívlastků – zápis + procvičování, 

opakování - Literatura,Vedlejší věty, Souhrnné opakování), případné 

dotazy pošlete 

Anglický jazyk 

I. Žáková: PS str. 84/6D – slovní zásoba, PS str. 61/4, 5, 6,  

procvičování a práce v Google Classroom(Reálie anglicky mluvících 

zemí) případné dotazy pošlete 

L. Babčáková: on-line procvičování slovní zásoby: 

https://elt.oup.com/…=cs 

https://elt.oup.com/…=cs 

Pracovní sešit str. 52 cv. 1,2,3.  

Německý jazyk 

Z. Kočí: Zapište si do sešitu nový nadpis: Světové strany. Zhlédněte 

video: https://www.youtube.com/watch?v=Wk2v__U3bJQ  

a i pomocí učebnice na str.48 si udělejte krátké poznámky (přeložte 

svět. strany). V pracovním sešitě udělejte cvič. 16/ str. 38.  

M. Cieslik: Slovíčka: Počasí a oblečení Pracovní list zde: 

https://drive.google.com/open?id=1xLM6a2dbMXvzDQXHP8Dkb4io-

NV_lnGF 
Neznámá slovíčka přelož, doplň k obrázkům. Vše spolu probereme při 

pravidelném pátečním online hovoru (více info v Google učebně). 

Ruský jazyk 
on-line procvičování číslovky 1-12 

https://www.jazykovalaborator.cz/…na/ 

Matematika Opakování a zábavná matematika: https://dumat.webnode.cz/  

Informatika Seznam se s kurzem psaní všemi deseti na https://www.nedatluj.cz/.  

Dějepis 
práce v Google Classroom ( Barokní kultura - zápis + informace + 

videa - dokončit), případné dotazy pošlete  

Občanská výchova 

na příkladech doložte přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních 

úkolů a dosahování cílů v rodině, ve škole a v obci – dokončete do 

sešitu   

Fyzika 
Mechanické vlastnosti plynů – dokončit práci z minulého týdne zaslat 

do 21. 6. 2020 na mail hadamovska@1zsdobris.cz  

Přírodopis 
List; Květ – vypracovat v PS str. 18 cv. 67; str. 19 cv. 72; ofotit a 

zaslat do 21. 6. 2020 na mail hadamovska@1zsdobris.cz  

Zeměpis 

OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA 

uč. str. 102, 116, 119 - možno si pro sebe odpovědět na otázky, kvízy 

na GC  

Hudební výchova 
Kulturní tradice a zvyky, podívej se na video. 

https://www.youtube.com/…Qco  

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

časopisů) a kresby nebo malby.   

Tělesná výchova 

Z. Kočí: Kondiční cvičení, venkovní aktivity - běh, kolo, míčové hry 

I. Císařová: Kondiční cvičení, venkovní aktivity - běh, kolo, míčové 

hry 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=Wk2v__U3bJQ
https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/
https://www.nedatluj.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=fX9nQAAKQco


Pracovní výchova 

Využití techniky: Zamysli se a napiš 3 spotřebiče, bez kterých by si se 

v běžném životě neobešel. Jsou pro tebe nejdůležitější a pár větami 

napiš proč. Úkol pošli na koci@1zsdobris.cz 

Volitelné předměty 

KAj: M. Housková: Opakování učiva 7. ročníku. Úkoly zadány na 

GC.  

A. Kubátová: INTRODUCING PEOPLE (seznamování) 

-procvič si užitečnou slovní zásobu, vyhledej si neznámá slovíčka a 

procvič si fráze https://www.youtube.com/…q-U  

 

 

mailto:koci@1zsdobris.cz
https://www.youtube.com/watch?v=V7Dvcy0gq-U

