
Třída: 7. B 
 

22. 6. –26. 6. 
 

  Předmět: Vzdělávací nabídka 

Český jazyk a 

literatura 

Do sešitu na literaturu si zapište tyto pojmy a vyhledejte jejich 

význam: Drama, monolog, dialog, tragédie, komedie, struktura 

literárního díla, námět díla, téma díla, literární hrdina. Dále si 

vyhledejte dvě divadelní hry (jednu českou, druhou zahraniční), na 

které byste rádi šli. Inspiraci můžete hledat na webech divadel (Víte, 

která česká divadla jsou nejnavštevovanější?) a nezapomeňte, že i 

když je hra uvedena v českém divadle, nemusí být původem česká. 

Napište mi, jaké hry u vás zvítězily a proč.  

Anglický jazyk 

p. uč. Šimonovská 
Podívat se na film Flipped (v čj „Má mě rád, nemá mě rád“) a 

vyplnit pracovní list – vše potřebné bude na Fredovi. 

p. uč. Vejlupková 

OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA 

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

Německý jazyk 

Slovníček se slovíčky zde: 

https://drive.google.com/open?id=19t1g7_uNYCoWjPu3YPbaIF2b5

pNnTMfB Nalepit nebo vypsat do sešitu, přiřadit slovíčka k 

obrázkům, naučit se, vybrat si 5 slovíček a vytvořit s nimi do sešitu 

věty. 

Ruský jazyk 

p. uč. Veselková  

Učebnice str. 49/3a – ústně. 

PS str. 29/1 

p. uč. Babčáková 

 https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/ udělat test Domácí 

savci. 

Matematika Opakování učiva - test nalezneš v GC. 

Informatika 

Jak nenaletět internetovým podvodníkům – podívej se na video a 

přečti si článeček: https://www.jaknainternet.cz/page/2598/jak-

nenaletet-internetovym-podvodnikum/ 

Dějepis 
Dodělání všech předchozích úkolů (včetně cvičení na google 

učebně). 

Občanská výchova 
Etiketa - oslovování, podívej se na video. 

https://www.youtube.com/watch?v=nNJt3Nqn870 

Fyzika 

Světelné jevy 

https://edu-web7.webnode.cz/_files/200000121-

16dfc17d97/F7_My_Optika-3.ppt 

https://edu-web7.webnode.cz/_files/200000122-

ba019baf6f/F7_My_Optika-4.ppt 

Přírodopis 

Rostlinné orgány (kořen, stonek, list, květ) - prostudovat materiály v 

GC a udělat zápisky do sešitu. 
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Zeměpis 

OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA 

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

kvízy na GC. 

Hudební výchova 

Opakovat oblíbené písničky z youtube. 

Filharmonici na ulici, podívej se na video. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ6ChbMnZYA 

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 
Jak uspořádat dílnu. 

https://www.youtube.com/watch?v=25FGBk6e4XE 

Volitelné předměty 

Dom   

Energie - úspory v domácnosti. 

https://www.youtube.com/watch?v=crh8ArIM_OA 

KAJ- p. uč. Kubátová 

VÝSLOVNOST 

-procvič si anglickou výslovnost a seznam se s fonetickými symboly 

(symboly pro zápis výslovnosti, se kterými se setkáváš např. ve 

slovníčku v pracovním sešitě) 

https://elt.oup.com/student/project/level3/phonetics?cc=cz&selLang

uage=cs 
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