
Třída: 7. B 
 

15. 6. –19. 6. 
 

  Předmět: Vzdělávací nabídka 

Český jazyk a 

literatura 

Z učebnice si opište první dvě tabulky na str. 86 a ostatní tabulky až 

do str. 92 si pečlivě pročtěte. Písemně pak vypracujte jazykový 

rozbor na str. 92 a zkuste si test na str. 93. Dále si vypište tabulku ze 

str. 94 včetně červeného rámečku a vypracujte do sešitu cv. 3 na téže 

straně. Na stranách 102 – 103 máte přehled, který se vám bude jistě 

hodit do dalších let. Pokud máte možnost, okopírujte si tyto dvě 

strany a vlepte do sešitu / založte do desek. Trénovat učivo můžete 

např. zde: https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny . 

Anglický jazyk 

p. uč. Šimonovská 
Četba knihy + konverzace o přečteném na Skypu (nepovinné) 

- opakování látky 7. ročníku: PS 62/2, 3; 64; 65/6, 7 

p. uč. Vejlupková 

OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA 

uč. str. 76-77, 79 + opakování a online hodiny na GC 

Německý jazyk 

Slovíčka: Počasí a oblečení Pracovní list zde: 

https://drive.google.com/open?id=1xLM6a2dbMXvzDQXHP8Dkb4i

o-NV_lnGF Neznámá slovíčka přelož, doplň k obrázkům. Vše spolu 

probereme při pravidelném pátečním online hovoru (více info v 

Google učebně). 

Ruský jazyk 

p. uč. Veselková  

učebnice str. 48/1 - ústně 

PS str. 29/2 - tabulku vyfotit a poslat na veselkova@1zsdobris.cz 

p. uč. Babčáková 

on-line procvičování číslovky 1-12 

https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/ 

Matematika 

Čtyřúhelníky-Obsah trojúhelníku + Lichoběžník-konstrukce, obvod, 

obsah(rámečky): Učebnice str.59-69 projdi tyto strany společně se 

studijním materiálem uloženým v GC - doplň výpisky do ŠS, dále 

vypracuj úlohy str. 61/cv.7, str.65 cv. A (ukázková konstrukce-přepiš 

a narýsuj do ŠS) a str.69/cv.3A. 

Informatika 
Jak si ověřit informace na internetu: https://www.e-

bezpeci.cz/index.php/o-projektu/prava-lez-na-internetu 

Dějepis 
Baroko- práce v google classroom (bude zde prezentace na toto 

téma, žáci si z ní udělají výpisky) 

Občanská výchova 
Etiketa – telefonování. 

https://www.youtube.com/watch?v=QuospFaJ-nI 

Fyzika 

Světelné jevy 

https://edu-web7.webnode.cz/_files/200000119-

e3d8be4d61/F7_My_Optika-1.ppt 

https://edu-web7.webnode.cz/_files/200000120-

a561aa65ac/F7_My_Optika-2.ppt 

(poznámky k zobrazení rovinným zrcadlem) 
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Přírodopis 

Projděte s materiály v GC a podívejte se na tato videa: 

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

tMAZjs&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&in

dex=5 

https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY&list=PLu9Ym

WHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=uiQP8J7OBsY&list=PLu9YmW

HGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=olGVIZvjYcw&list=PLu9YmW

HGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=7sobYBDtdIc&list=PLu9YmW

HGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=9 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=fX9nQAAKQco 

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

časopisů) a kresby nebo malby. 

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 
Jarní dekorace z PET lahve, podívej se na video. 

https://www.youtube.com/watch?v=oWUgPyYT9kE 

Volitelné předměty 

Dom   
Jednoduchá příprava slavnostních předkrmů. 

https://www.youtube.com/watch?v=clCLLI_xl1w 

KAJ- p. uč. Kubátová 

INTRODUCING PEOPLE (seznamování) 

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

procvič si fráze 

https://www.youtube.com/watch?v=V7Dvcy0gq-U 
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