
7. ročník  (týden 9. 11. – 13. 11. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

7. A, B, C 

Vyučující: Radka Habešová 

Jazyk: 

o Význam slov – opakování: test – společná oprava 

o Pravopis – shoda PO a PŘ - opakování pravidla PO několikanásobný - prezentace a 
kontrola samostudia z Pravidel 

o Obohacování slovní zásoby - učebnice str. 31  

o Učebnice str. 32, cv. 2 - ústně, cv. 3 písemně (použij Slovník cizích slov), str. 32, cv. 7- 
ústně 

o Pravopis: učebnice str. 106, cv. 4 ústně, PS 48, cv. 10, 11 ústně 

Sloh: 

o Napiš příběh podle zadání v příloze Teams (použij přísloví a vylosovanou postavu) do  
20. 11. 

 

Literatura: 

o Bible a biblické příběhy – Sodoma a gomora -přečti ukázku v Pl přílohy Teams a vypracuj 
úkoly tamtéž do hodiny slohu a literatury tento týden. 

 

7A: skupina X: pondělí 10:00, úterý 10:00 a pátek 11:55 

       skupina Y: pondělí 11:00, úterý 9:00 a středa 12:50  

 7B: skupina X: pondělí 8:00, čtvrtek 11:55 a pátek 10:00  

        skupina Y: středa 8:00, čtvrtek 12:50 a pátek 11:00  

 7C: skupina X: úterý 8:00, středa 10:00 a čtvrtek 8:00 

        skupina Y:pondělí 9:00, středa 11:00 a čtvrtek 10:00 

        

                              



VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ 

Vyučující: Radka Habešová (7. A) 

EU - Nastuduj a vysvětli: 

o Důvod vzniku, počet členů, na jakých oblastech v současnosti členské země spolupracují. 

o Najdi současnou zprávu o společné činnosti zemí EU a zapiš si ji – diskuze na online 
hodině. 

Online hodina: pondělí 12:50 

 

Vyučující: Jan Hájek (7. B) 

On-line hodina: čtvrtek 11:00 a pátek 9:00 

Volby v ČR 

Do práce studenta v Teams přidej dokument, kde zodpovíš následující otázky. Pokud máš už 
vypracováno z minula v sešitu, můžeš vložit fotku stránky nebo klidně to zapiš do Excel tabulky. 
V příští hodině si o tématu popovídáme. 

1) Jaké typy voleb v ČR máme? 

2) Kdo může být zvolen v různých volbách? 

3) Jak často se volí a kolik zástupců? 

4) Kdo může volit ve volbách (kdo ne?)? 

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

 

Vyučující: Irena Syblíková (7. C) 

Ve škole jsme probírali různé metody jak se učit. Zamysli se a napiš do sešitu, co ti při učení 
nejvíce vyhovuje. 

Jak zvládáš distanční výuku? Kolik času ti učení zabere a máš čas na koníčky? 

Připrav se na diskusi. 

 Online hodina: úterý 11 h. 

 

 

 



DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Románská kultura 

Shlédni 2 prezentace+učebnici dějepisu s. 48-49 

https://www.youtube.com/watch?v=bESd5X4Gc20 

https://www.youtube.com/watch?v=kFyHrty5U0w 

V první prezentaci máš výklad, ten si opiš. 

Nakresli románskou stavbu do sešitu. 

Online hodina: 7. A středa 11 h, 7. B úterý 9 h, 7. C pátek 9 h. 

 

MATEMATIKA 

Vyučující: Hana Ohnůtková 

Téma – procvičování sčítání a odčítání zlomků 

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

o samostatně žáci vypracují a podle klíče si zkontrolují tato cvičení z učebnice: 

strana 32 / cvičení 11A, strana 34 / cvičení 4A a 7A, strana 35 / cvičení 12 

o práce ke kontrole pro ověření zvládnutí učiva (hodnoceno známkou) – Dú sčítání  
a odčítání zlomků  

o v rámci třetí online hodiny test – ověření zvládnutí učiva (jednoduché sčítání a odčítání 
zlomků) 

online hodiny: 7. A skupina X – po, út, st 

                            7. A skupina Y – út, čt, pá 

                            7. B skupina X – po, st, pá 

                            7. B skupina Y – út, čt, pá 

                            7. C skupina X – po, st, čt 

                            7. C skupina Y – út, st, pá 

Hodiny probíhají v časech stálého rozvrhu a jsou zadány v Teams v kalendáři. 

 

 



FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková (7. A) 

Newtonovy zákony 

Učebnice str. 45 - 46.  

On-line hodina: úterý 12.00 h 

 

Vyučující: Hana Ohnůtková (7. C) 

Téma – skládání sil, tíhová síla a těžiště - procvičování 

online hodina ve čtvrtek 12.50 hod. 

 

Vyučující: Jan Hájek (7. B) 

On-line hodina: pondělí 12:50 a středa 9:00 

Pohyb tělesa 

Nejprve jsme si na on-line hodině v pátek zopakovali pohyb těles a vysvětlili si rozdíly mezi 
novým pohybem posuvným a otáčivým. 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. 

Nezapomeň kliknout na tlačítko odevzdat. 

Následně probereme rychlost těles a opět procvičíme.  

Ve středu je test z pohybu těles. 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Ahoj sedmáci, budeme pokračovat novým učivem - plazi. Mějte připravené poznámky v sešitu  
z videoukázky o želvách.  

V pátek v online hodině test z obojživelníků online na www. nearpod.com. Opět mějte interet. 
stránku připravenou před hodinou a zminimalizovanou na liště.  

7. A - online hodina v pondělí v 9. 00 a v pátek v 11. 00  

7. B - online hodina v úterý v 10. 00 a v pátek ve 12.00 

7. C - online hodina v pondělí v 8.00 a v pátek v 10.00 



ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Online hodina: 7. A - ve čtvrtek 9.00 hod. 

                            7. B - hodina nebude  

                            7. C - v pátek 11.00 hod. 

Na výuku si připrav sešit, psací potřeby, atlas str. 52 - politická mapa Evropy. 

Bude zaslán v ZADÁNÍ v Teams zápis Působení povrchové tekoucí vody. Řeku nakresli přes celou 
stránku v sešitě, aby se vešel čitelný popis. 

Přečti si v učebnici článek str. 41 – 43 včetně obrázků a lišt. 

Odpověz celou větou na následující otázky: 

1) Co je soutěska? 

2) Co je poříční niva = náplavová rovina? 

3) Na kterém břehu Berounky se nachází naše škola? 

Pokud budeš psát odpovědi do sešitu, pak je piš z druhé strany sešitu, než máš zápisy. 

Podrobné informace budou v Teams. 

Odpovědi zašlete do 13. 11. 2020 do 16:00 hod. 

Kdo by měl zájem o zeměpisnou olympiádu, nahlaste se. Pokud se uskuteční, tak 
pravděpodobně formou online. Pro zájemce budu posílat přípravu. 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Karolina Scalabroni 

7. A, B 

DU: nauč se slovíčka PS str 51/ od Hobby do reiten 

DU:časování sloves - zadání v Teams 

Online hodiny dle rozvrhu  

Uč str. 50/51 

PS str. 43/44 

 

 



7. C 

DU: nauč se slovíčka PS str. 51/ od Hobby do reiten 

Online hodiny dle rozvrhu 

Uč str. 49/50/51 

PS str. 43/44 

 

Vyučující: Petra Železná 

Online Deutschstunden: podle rozvrhu, 2 skupiny - rozdělení v Teams 

Úterý: skupina X: 11 – 11.20, skupina Y: 11.25 - 11.45 

Procvičíme popis aktivit během týdne - PS 44/5,7 

Středa: skupina X: 10.05 - 10.25, skupina Y: 10.30 - 11.50 

Napíšeš si test na probrané učivo, naučíme se odmítnout prosbu v dialogu (uč. 54/14). 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 

Bonjour, mes amis, ça va?  

Uvidíme se na video hodině podle běžného rozvrhu, tzn. se skupinou 7AB v úterý v 11 h a ve 
středu v 10h05, se skupinou 7C v úterý v 10h05 a ve čtvrtek v 11 h.  

Kdo dosud nečetl, dostane poslední možnost, přečtete text ze cv. 5 na str. 39. 

Budeme stále opakovat časování zvratných sloves, denní činnosti, počítání. 

Společně uděláme 4 na straně 41 v učebnici a cv. 7 na str. 29 v pracovním sešitě, kde budeme 
tvořit věty v přítomném čase průběhovém.  

Napíšeme si testík na časování slovesa být, které jsme minule opakovali. 

Ve zdrojích v Teams odvezdáte vyfocené cvičení  cv. 7 na str. 29 z PS.  

Bonne chance 😊 Au revoir! 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson TUESDAY 8:05 AM 

Unit 1 C My family  

CLASSBOOK page 12 ex. 1 a, b + ex. 2 Reading 

WORKBOOK page 8 ex. 1, 2, 3 

Online lesson WEDNESDAY 8:05 AM 

Unit 1 C  

CLASSBOOK page 13 ex. 3 a, b - Let´s draw a family tree 

WORKBOOK page 9 ex. 4 

Revising for a short test on Thursday 

Online lesson THURSDAY 12:50 PM 

A test unit 1 C – see ZADÁNÍ at 12:45 

CLASSBOOK page 13 ex. 4 a, b 

 

Vyučující: Kateřina Kubásková  

7A 

Online sessions copy the timetable: Tuesday 8:05 

Your future – 2C 

Prepositions and places – revision  

Listening 25/4, 5   WB 18/1 + 19/5, 6 

Thursday 12:50 

Test – place prepositions 

Comic (2D), SB 26/1 – video, listening, speaking 

Listening WB 20/1 

Friday 8:05 

Everyday English, 2D, SB 27/3, 4 WB 20/2 

HW: revise vocabulary 2A – 2D, new words write into your school exer. book 

  



7B 

Online lekce dle běžného rozvrhu – jen změna ne pátek, ale PONDĚLÍ 12:00 

Pondělí 12:00 

Opakování 1. lekce – minulý čas, slovní zásoba – life stages, family members 

PS str. 66 

Středa 11:55 

Opakování 1. Lekce 

The future – 2A 

Nová slovní zásoba, uč. str. 20/1, uč. str. 21/2, 3 

Čtvrtek 8:05 

Test 1. lekce 

DÚ na pon.: Procvičuj slovní zásobu 2A, neznámá slova si napiš do školného sešitu. + PS 14/1, 2 

Po vypracování pečlivě zkontroluj s řešením v soubory/výukové materiály/Pracovní sešit řešení.  

  

7C 

Online sessions copy the timetable  

Monday 11:00 

Your future – 2C 

Prepositions and places – revision  

Listening 25/4, 5 

WB 18/1 + 19/5, 6 

Tuesday 9:00 

Test – place prepositions 

Comic (2D), SB 26/1 – video, listening, speaking 

Listening WB 20/1 

Wednesday 9:00 

Everyday English, 2D, SB 27/3, 4 

WB 20/2 

HW: revise vocabulary 2A – 2D, new words write into your school exer. book 

 



Vyučující: Kateřina Hejná 

7. B 

Online hodiny v době rozvrhu 

9. 11. 

Dobírána vynechaná látka z loňska Adjectives x adverbs 

o How to form adverbs form adjectives (reg, irreg. Forms) 

Extra worksheets 

 

11. 11. 

Preparing for a test unit 2 

o  Progress check WB 

13. 11. 

Preparing for a test unit 2 (plus WB ex.) 

 

HW 

Adjectives x adverbs  

https://agendaweb.org/grammar/adverb-adjective-exercises.html - choose 10 exercises 

Revision unit 2 

 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Opakování - slovní zásoba k lekci 1A-D: PS str. 80, nová sl. zásoba 2A – PS str. 81 
o Minulý čas prostý opakování – oznam. věty, záporné, otázky Y/N, WH, pravid./nepravid. 

slovesa PS str. 73-75/1.1-1.10, LIKE + ing PS str. 75/1.11, nová látka - budoucí čas pomocí 
“WILL” PS st. 75/2.1-2.4 

o V učebnici si pročti str. 20-21/1, 2, 3, 4, 5 projdi si cvičení, pro případné opakování 
poslechových cvičení v učebnici posílám níže odkaz: 

o Poslechy: 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/audio?cc=global&selLanguage=en 

o PS str. 14-15/1, 2, 3, 4 
o Při on-line hodinách: 1. hodina – Test UNIT 1; 2. hodina -  v učebnici str. 20/1, 2,3,  

budeme kontrolovat v PS str. 14/1, 2, 3; 3. hodina - zhodnotíme test UNIT 1, v učebnici 
str. 21/4,5, budeme kontrolovat v PS str. 15/4 

o Příprava na test UNIT 1 - termín 11. 11. 2020 - slovní zásoba UNIT 1, minulý čas prostý 
- oznam. věty, záporné, otázky Y/N + krátké odpovědi, otázky WH + odpovědi, slovesa 
pravidelná/nepravidelná (viz cv. 3/12 v PS). 

o Online hodina bude probíhat podle normálního rozvrhu. 

 



 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Vyučující: Soňa Nečesaná (7. A. B, C) 

Dobrovolný úkol:  

Mnoho zajímavých tvůrčích aktivit lze provádět s běžným mobilním telefonem a jeho 
fotoaparátem. Ten nám umožňuje nejen rychle dokumentovat pomíjivé okamžiky, ale i vytvořit 
trvalé svědectví o době, kterou právě prožíváme, nebo o přírodě a prostředí, ve kterém žijeme. 
Dokumentovat můžete zdánlivě obyčejné zázemí vašeho domu nebo podoby vaší ulice či 
zahrady. Zachyťte uměleckými prostředky detaily ze svého okolí! 

 Jak postupovat? 

1. Vyjděte ven do okolí svého domu, do parku, zahrady nebo někam na výlet. Dívejte se 
pozorně okolo a všímejte si zajímavých detailů a kompozic. 

2. A pusťte se do fotografování! Techniku snímku můžete svěřit automatickým funkcím 
mobilního telefonu nebo fotografického přístroje. Dbejte jen na to, aby byla fotografovaná 
scéna dostatečně osvětlena. Snímky dobře promýšlejte a pracujte s různými variantami výřezů a 
kompozic. Scény by měly být jednoduché: čisté plochy, zajímavé protiklady nebo výrazné linie. 
Snažte se vytvořit promyšlené, kultivované obrazy – a ne dokumentaci úplně všeho okolo. 
Vybírejte a pamatujte, že méně znamená více! 

3. Vyfotografujte větší množství snímků a pak z nich vyberte trojici těch nejlepších. V počítači 
nebo v nějaké vhodné aplikaci pak této trojici vytvořte pozadí a fotografie seskupte do 
zajímavé, ale prosté kompozice. Mělo by jít o formát A4 orientovaný na výšku. V počítači stačí 
obrázky naskládat na list dokumentu, popřemýšlet nad jejich pořadím, srovnat je, aby mezi nimi 
byly stejné rozstupy – a nakonec je uložit do pdf souboru.Příklad práce najdete zde:  

https://zsdobrichovice-
my.sharepoint.com/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc={f
e688688-f4b4-49a9-aa38-4469ed7fbad5}&action=edit 

4. Na vzniklou trojici snímků se pozorně podívejte, zamyslete se nad výsledkem a dejte mu 
název. Výsledek prosím pošlete na mail: necesana@zsdobrichovice.cz 

Fotografování zdar! Těším se na Vaše práce. 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vyučující: Hana Tuháčková 

Dobrovolný úkol: 

HUDEBNÍ VÝZVA 

Již ve škole jsme si ukázali, že hudební nástroje můžeme udělat z obyčejných věcí, které nás 
obklopují. 



Rozhlédni se okolo sebe (projdi svůj pokoj, váš byt, dům, zahradu, …) a vyber si předmět/y, 
které bys mohl/a použít jako hudební nástroj. Potom si vymysli rytmus/ rytmickou variaci 
skládající se z více rytmů (ve škole jsme pracovali se 4/4 taktem) a tento rytmus/rytmickou 
variaci zahraj a natoč z toho krátké video nebo zvukový záznam a pošli mi to na mail – 
tuhackova@zsdobrichovice.cz. 

Neboj se zapojit celou rodinu. Vyzkoušíš si tak hned několik rolí: skladatel, dirigent, vedoucí 
kapely. 

Těším se na výsledky HUDEBNÍ VÝZVY!!! 

 

 

 

 


