
7. ročník  (týden 19. 10. – 23. 10. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Radka Habešová 

Jazyk: 

o Význam slova – opakování: PS str. 17, cv.1 a) e) f) g) a str. 18 – testové úkoly 

o Práce s chybou – oprav si do sešitu Procvičení chyby z minulého cvičení na známky. 

o Pravopis: PS str. 17, cv. 2 

Sloh: 

o Výtah – učebnices.125 – přečíst teorii 

o PS str. 59, cv. 1 – přečti text a písemně do sešitu Sloh proveď úkoly a) b) c) a poté do 
přílohy, zadání v Teams – Výtah, napiš samotný výtah (upřesníme při videohodině). 
Odevzdej do 23. 10. 

Literatura: 

o Čítanka str. 36 - 38 – přečti 

o Proveď zápis do sešitu literatura: autor, název knihy a vypracuj písemně úkoly č. 2 a 4 za 
textem – alespoň pět vět. 

Online výuka: 7A - 10,00 hod. pondělí skupina Y 

                                9,00 hod. úterý skupina X – tento týden odpadá ze zdravotních důvodů 

                               11,00 hod. středa skupina Y   10,00 hod. čtvrtek skupina X 

                      7B -     9,00 hod. pondělí skupina Y 

                               10,00 hod. úterý skupina X - tento týden odpadá ze zdravotních důvodů 

                              10,00 hod. středa skupina Y   11,00 hod. čtvrtek skupina X 

                      7C -   11,00 hod. pondělí skupina Y 

                                11,00 hod. úterý skupina X - tento týden odpadá ze zdravotních důvodů 

                                12,00 hod. středa skupina Y   12,00 hod. čtvrtek skupina Y 

 

 



MATEMATIKA 

Vyučující: Hana Ohnůtková 

Téma – porovnávání zlomků (porovnávání zlomků a desetinných čísel) 

výuka probíhá denně v Teams a práce je zadávána postupně na každý den 

prezentace v Teams – POROVNÁVÁNÍ ZLOMKŮ - výklad + zápis z učebnice + učebnice  
str. 19/cv. 1 a cv. 2, str. 21/ cv. 5 AB a cv. 8 

pracovní list na procvičení probraného a nového učiva v Teams – PL 1.3 

práce ke kontrole pro ověření zvládnutí učiva (bodováno) – Dú porovnávání zlomku  
a desetinného čísla 

online hodiny: 7A – 10,00 hod. pondělí skupina X 

                                      9,00 hod. úterý skupina Y 

                                      11,00 hod. středa skupina X 

                                      10,00 hod. čtvrtek skupina Y 

                            7B –  9,00 hod. pondělí skupina X 

                                      10,00 hod. úterý skupina Y 

                                      10,00 hod. středa skupina X 

                                      11,00 hod. čtvrtek skupina Y 

                            7C –  11,00 hod. pondělí skupina X 

                                      11,00 hod. úterý skupina Y 

                                      9,00 hod. středa skupina X 

                                      9,00 hod. čtvrtek skupina Y 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková (7. A) 

Seznamte se s pojmem těžiště. Podívejte se do učebnice na str. 44 a 45. 

Na youtube lze najít zajímavé pokusy s těžištěm, pokud budete mít čas, vyzkoušejte si některý.   

Další podrobnosti najdete v Teams. 



Vyučující: Hana Ohnůtková  

7. C 

Téma – skládání sil stejného a opačného směru 

prezentace v Teams – Skládání sil stejného a opačného směru (výklad + zápis do školního sešitu)  

pracovní list v Teams – Skládání sil 1 – do školního sešitu vypracovat cv. 1) a 6) 

učebnice strana 38-40 - Skládání rovnoběžných sil – zopakování informací z prezentace 

konzultace k tématu a další cvičení z PL v pátek na online hodině v 10,00 hod. 

 

Vyučující: Jan Hájek 

7. B 

On-line hodina: pátek 11:00 

Pohyb tělesa 

Nejprve jsme si na on-line hodině v pátek řekli o pohybu těles. Do konce týdne pak vypracuj 
zadání v Teams (převzato z pracovního sešitu v poznámkovém bloku OneNote). Doplníš texty do 
tabulek, označíš a propojíš. Nezapomeň kliknout na tlačítko odevzdat. 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Křížové výpravy do Palestiny 

1. Proč vyhlásil papež koncem 11. století křížové výpravy do Palestiny? 

2. Proč se tyto výpravy nazývají křížové? 

3. Kde ležela Palestina? 

4. Co dělali křižáci na dobytých územích? 

5. Jaký byl přínos křížových výprav? 

Podívej se na video: 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10003626/den-kdy-krizaci-ztratili-jeruzalem-2-rijen 

+ Učebnice dějepisu. 

Odpověz písemně do sešitu. 

 



ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Bude zaslán v ZADÁNÍ v Teams zápis podnebí a vodstvo Afriky a pracovní list ke vzniku pohoří. 

Přečtěte si v učebnici článek: Jak vznikají hory str. 37 – 38 včetně textu na lištách. 

Vypracujte z učebnice str. 39 otázku č. 6 - piš z druhé strany sešitu, než máš zápisy. 

Podrobné informace budou v Teams. 

Odpovědi zašlete do 23. 10. 2020 do 14 : 00 hod. 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

7. A, B, C – vypracujte pracovní list na téma obojživelníci, práci budete odevzdávat. Zadání v 
Teams. 

7. A - online hodina ve čtvrtek v 8.15  

7. B - online hodina ve čtvrtek v 9.30 

7. C - online hodina v pátek v 9 hod. 

 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ 

Vyučující: Radka Habešová 

Stát 

o Pročti si v učebnici str. 45-53 

o Vypracuj do sešitu: datum, název tématu - Stát a odpovědi na otázky: 

Kdy vznikla ČR? 

Na jaké tři složky je rozdělena státní moc ČR? 

Jaké jsou základní povinnosti prezidenta? 

Co je demokracie? 

Jak se projevuje rasizmus, xenofobie a vlastenectví? Jaký je mezi nimi rozdíl? 

 

 



Vyučující: Jan Hájek 

Vytvoření návodu na distanční výuku 

On-line hodina: pátek 11:30 

Dokonči návod pro distanční výuku a odevzdej v Teams. Termín: 23. 10. 2020. 

Pokyny 

Navaž na předchozí úkol. Ve skupině vymysli návod pro ostatní jak se správně doma učit. 

Jak si učení organizovat? 

Co ti pomáhalo? 

Jak se v tom všem orientovat? 

Jaká jsou kritéria hodnocení práce? 

Co má vliv na to, jak se učím a jak to ovlivnit? (pracovní prostor, technika, plán práce...) 

Co se dařilo a co ne a jak to změnit? 

Výstupem diskuze ve skupině je návod, jak se učit doma. Můžeš použít barevná schémata, aby 
to bylo pestřejší, a ne jenom textový návod. 

Vyučující: Irena Syblíková 

Krásy naší země 

1. Český kras je tady u nás. Podívej se na video a pokus se natočit na mobil také krátké 
video z přírody. Délka videa do 20 - 30 vteřin. 

2. Natočená videa posílej na email: syblikova@zsdobrichovice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=5wzOtVRn6I0 

. 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Karolina Scalabroni 

7. A, B 

Online středa 9h 

Připrav si: 

1) PS: str. 41/7, 8 

2) Lernwortschatz PS str. 42, zbytek slovíček až do das Papier 

Společně: Uč. str. 49, 50/1    Ps str. 43/1 



7. C 

Online: čtvrtek 11h 

Připrav si: 

PS str. 37/10, 11 

Lernwortschatz: PS str. 42/až do das Papier - zapsat a naučit 

Společně: uč str. 48/16 

 

Vyučující: Petra Železná 

Online Deutschstunde: úterý 11.55 - 12.40 

Připrav si: 

1) vypracované úkoly v PS zadané minulý týden 

Plán hodiny: 

1) uč. str. 52/cv. 7 - ústně, cv. 8 – poslech s vypracováním do sešitu 

Samostatné úkoly (kontrola na další online hodině): 

1) uč. str. 52/9 - zápis do školního sešitu: datum + vyčasuj sloveso sein  

2) uč. str. 52/10 a) - vypracuj do školního sešitu 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 

Bonjour, mes amis, ça va? Uvidíme se na video hodině se skupinou 7AB ve středu v 10h30, se 
skupinou 7C ve čtvrtek v 11 h.  

Domluvíme si, který den mi přečtete text ze cv. 5 na str. 39. 

Zopakuj si časování zvratných sloves (sloves se zvratným zájmenem) na str. P11 v PS, tabulka 
Osobní zájmena, druhý sloupec.  

Zahraj si Kahoot! 

Zvratná slovesa 1 

Zvratná slovesa 2 

Zvratná slovesa 3 

 



Pošli mi fotografii nebo přepis cvičení č. 6 na str. 29 v PS jako odevzdání zadání v Teams. Máš 
příležitost se zeptat při video hodině, jestli to máš správně.  

Bonne chance 😊 Au revoir! 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Kateřina Kubásková  

7A 

Tuesday online session, teams 8:05 

comic – video, listening, speaking 

SB 22/1, 2 

Thursday online session, teams 12:50 

Will for decision 

SB 22/3, 4, 5 

Friday  

Practicing WILL, WB 16, 17 

Online lesson with Mrs Součková - Wed 8:30 (sledujete plánované schůzky v teams) 

 

7B 

Středa online lekce, teams 12:00 

Invitations – procvičování  

Aktivity (sport i ostatní) – likes/dislikes 

Uč. str. 15/4, 5 

Čtvrtek online lekce, teams 8:05 

Opakování slovní zásoby 1. Lekce 

Prac. seš. str 10/2 

Pátek 

Procvičování like + - ing 

Prac. seš. str. 10/1, 3 + str. 11/4, 5 

  



7C 

Monday online session, teams 12:00 

comic – video, listening, speaking   SB 22/1, 2 

Tuesday online session, teams 8:05 

Will for decision     SB 22/3, 4, 5 

Wednesday  

Practicing WILL, WB 16, 17 

Online lessons with Mrs Součková - Thursday  10:30 (sledujete plánované schůzky v teams) 

 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online hodina PONDĚLÍ 19. 10. v 11:00 

TI CO NEPSALI TEST NA SLOVESA 13/10 MAJÍ TABULKU V ZADÁNÍ 

Připrav si sešit, učebnici, prac.sešit - budeme opakovat příd.jména ze cvičení 6c str. 9 v učebnici 
Unit 1A 

Unit 1B Učebnice str. 10 cv. 1, 2 – A surprise for Smart Alec 

Unit 1B Prac.sešit str. 6 cv. 1, 2, 3 

Online hodina ÚTERÝ 20. 10. v 11:00 

PAST SIMPLE TENSE Unit 1B 

Učebnice str. 11 cv. 3, 4 a, b, 5 a, b    Prac. sešit str. 7 cv. 4, 5, 6 

 

Vyučující: Kateřina Hejná 

7. B 

Online hodiny v době rozvrhu 

19.10. 

o Future expressions – a short translation 

o Reactions - will 23/5 

o Detective ofd the year – reading WB p. 16 

o Listening WB 17/3 

o WB ex. 2, 4 – will / won´t 



21. 10. 

o Your future – a questionnaire p. 24 

o Speaking (working with their own answers from the questionnaire) 

o Forming subjective predictions (I think, I hope, I believe...) 

o Paraphrasing He thinks that... he hopes that... he believes that... 

o Listening p. 25/4 

 

23.10. 

o A test – future exp. 

o Prepositions revision – at –in –on as place and time prepositions 

o Wb.19/4 

o Wb.19/5,6 

o Preparing Projects – Fortune telling ( a text), Future questionnaire (questions and 
answers to choose), Subjective predictions (an essay) 

 

Homework  

o Opakování slovní zásoby a+b+c + naučit 2D 

o Dokončení projektu 

 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba k lekci 1C, 1D: PS str. 80  
o Minulý čas prostý opakování – oznam. věty, záporné, otázky Y/N, WH, pravid./nepravid. 

slovesa PS str. 72-75/1.1-1.10, LIKE + ing PS str. 75/1.11 
o V učebnici si pročti str.14/1,2,3,5 projdi si cvičení + poslechy  

Poslechy: :https://elt.oup.com/student/project/level3/unit1/audio?cc=global&selLanguage=en 

o PS str. 9,10 celá, poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.  
o Při on-line hodinách: 1. hodina - budeme kontrolovat v PS str. 9, budeme probírat v 

učebnici str. 14/1, 2. 2. hodina - v učebnici str. 15/3 a, b, c, str. 15/5 budeme 
kontrolovat v PS str. 10 

o online hodina bude ve středu 10:00 – 10:45, ve čtvrtek 8:00 – 8:45 


