
 

Třída: 7.C  
15. 6. - 19. 6.  

Předmět 
Vzdělávací témata 

 
Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice – druhy vět vedlejších – opakování 

Literatura – tvorba vlastního fejetonu 

Anglický jazyk 
Opakování slovní zásoby na Quizlet: https://quizlet.com/ZS1Dobris, vyber si 

slovní zásobu z jakékoliv lekce z Level 3 nebo nepravidelná slovesa, která 

najdeš na konci seznamu. 

Německý jazyk 
PS s. 38/16, s. 40/1,2,3. Úkoly pošli na: fialova@1zsdobris.cz. 

 

Ruský jazyk 
On-line procvičování číslovky 1-12 

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

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

Informatika 
https://www.nedatluj.cz/ 
 

Dějepis 

Vypracuj projekt. Jako své téma si vyber jednoho z těchto barokních umělců: 

Ferdinand M. Brokoff, Antonio Vivaldi, Petr Paul Rubens, Gian Lorenzo 

Bernini, Rembrandt van Rijn, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Johan 
Sebastian Bach. 

Občanská výchova 
Etiketa - telefonování, podívej se na video. 

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

Fyzika 
Mechanické vlastnosti plynů – práce v GC vypracovat poznámky, zaslat do 

21. 6. 2020 na mail hadraba@1zsdobris.cz 

Přírodopis 
Rostlinné orgány - list - materiál v google classroom + PS str. 15, 16, 17 

 

Zeměpis 

Místopis – slepá mapa – státy Asie. Procvičuj si, kde leží jednotlivé státy 
Asie. Pokud nemáš přístup k internetu, použij školní atlas světa. Pokud máš 

přístup k internetu, pokračuj na stránku 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3167. Svůj nejlepší výsledek můžeš poslat 
vyučující na email nebo zadat do kurzu v Classroom. 

 

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

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

Výtvarná výchova 
Dokončování rozdělaných prací z minulého týdne. 

 

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

 

Pracovní výchova 
Která řemesla znáte a jaké tradice dodržujete 

 

Volitelné předměty 

KAj p. uč Babčáková  - prázdniny - My plans for holidays(10 vět) 

 
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 

 

Dom - Jednoduchá příprava slavnostních předkrmů, podívej se na video. 
https://www.youtube.com/watch?v=clCLLI_xl1w 
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