
7. ročník  (týden 23. 11. – 27. 11. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

7. A, B, C 

Vyučující: Radka Habešová 

Jazyk: 

o Obohacování slovní zásoby - skládání: učebnice str. 40 a youtube:  

o https://www.youtube.com/watch?v=m2u61zKPI3U  min: 4:25 

o Učebnice str. 41, cv. 5 - ústně, cv. 7 - písemně do sešitu Procvičení 

o Procvičení odvozování: PS str. 22, cv. 1a), PS str. 23, cv. 4 do 2. hodiny ČJ v tomto týdnu. 

o Učebnice str. 40, cv. 8 a, b ústně. 

7. Sloh: 

o Sdílení příběhů ze slohového cvičení 

8. Literatura: 

o Reprodukuj text vybrané legendy. 

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: Irena Syblíková (7. C) 

Symboly české státnosti 

Shlédni video a zopakuj si symboly české státnosti. Zapiš si je do sešitu. 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4358-symboly-ceske-statnosti 

Online hodina: úterý 11 h. 



Vyučující: Radka Habešová (7. A) 

o EU - Nastuduj a zapiš do sešitu, připrav si k ústní prezentaci na tento týden: 

9. Vyber si jednu zemi EU (kromě ČR) a vytvoř návrh plakátu, který by ji reprezentoval - 
oficiální název, vlajka, hl. Město, rozloha, počet obyvatel, zajímavosti přírodní, 
hospodářské, kulturní  
i sportovní. 

Online hodina: pátek 12:50 

 

Vyučující: Jan Hájek (7. B) 

On-line hodina: čtvrtek 11:00 

Volby v praxi 

Termín: 19. listopad 2020 10:00 

Pokyny: 

Vytvoř hlasování v příspěvcích. Postupuj dle návodu ve videu v Teams. 

Nevytvářej novou konverzaci, ale vytvoř nový formulář jako opověď na moji konverzaci (je to  
i ve videu). Původní ukázku tvorby formuláře přímo ve Forms nezapomeň, ale použijeme 
Lukášův návrh :-). 

 

MATEMATIKA (7. A, B, C) 

Vyučující: Hana Ohnůtková 

Téma – násobení zlomků 

Výuka probíhá denně v Teams (online hodina nebo práce v kartě Zadání). 

Samostatně žáci vypracují a podle klíče si zkontrolují tato cvičení: učebnice strana 39 / cv. 16 B, 
strana 38 / cvičení 10 A, B a strana 36 / cvičení 6 – kontrola výsledků vzadu v učebnici. 

Na známku žáci odevzdají: skupiny X – PL N -bude zadán v Teams 

                                                skupiny Y – PL K -bude zadán v Teams 

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. 

 



DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Vikingové: Taktika vikingských nájezdů 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2380-divoke-najezdy-vikingu 

Shlédni video a písemně odpověz celou větou na otázky: 

 Kolik století trvaly vikingské nájezdy? 
 Které země ohrožovali dánští Vikingové? 
 Popiš, jak probíhal vikingský útok. 
 Jak se jmenoval nejvyšší bůh Vikingů? 
 Nakresli si do sešitu obrázek k tématu Vikingové. 

Online hodina: 7. A středa 11 h, 7. B úterý 13 h, 7. C pátek 9 h. 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková (7. A) 

Otáčivý účinek síly - přečti si článek v učebnici str. 51 - 52.  

online hodina - úterý 12.00 h 

Vyučující: Hana Ohnůtková (7. C) 

Téma – posuvné účinky síly – zákon setrvačnosti 

prezentace v Teams – 1. 16. zákon setrvačnosti 

učebnice - strana 45 - 47 

test – sila 1 (opakování dosud získaných vědomostí z kapitoly síla) 

online hodina v pondělí 12.50 hod. 

Vyučující: Jan Hájek (7. B) 

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

Rychlost 

Termín odevzdání práce: ideálně pondělí 12:00 (do středy povinně – test) 

Minule jsme si povídali o rychlosti tělesa, a jak se převádí jednotky. Na toto téma vyplň  
a vypracuj zadání v Teams (převzato z pracovního sešitu v poznámkovém bloku OneNote). 
Doplníš texty do tabulek. Přepočítáš a propojíš. Nezapomeň kliknout na tlačítko odevzdat. 

Ve středu je test z pohybu těles a z rychlosti! 

 



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Ahoj sedmáci, tento týden dokončíme třídu plazů - šupinatí - hadi. V 7. C máme 3 prezentace - 
želva, agama, gekončík. V 7. B - želva 

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

7. B - online hodina v úterý v 10. 00 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 – ve středu 11.00 hod. 

                            7. C - v pátek 11.00 hod. 

 

Na výuku si připrav sešit, psací potřeby, atlas, papír (blok), černý fix nebo černou pastelku. 

Čeká nás nové téma - atmosféra. Vysvětlíme si v online hodině. 

Po online hodině bude zaslán v ZADÁNÍ v Teams zápis Atmosféra - počasí.  

Dú - 7. A, B, C - naučit se rozdíly u poměrných výšek + pojmy nížina, vysočina - budu zkoušet. 

      - připrav si 2 pranostiky o počasí - každý bude vyvolán 

V závěru hodiny bude třída 7. B psát test z litosféry. 

Po hodině si přečti v učebnici článek str. 46 – 48 včetně obrázků a lišt. 

Podrobné informace budou v ZADÁNÍ v Teams. 

Cvičení, která nestihneš udělat v hodině do sešitu zezadu, doděláš týž den a pošleš do 16.00  
hodin do Teams. 

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 

Online hodiny dle rozvrhu  

7. AB 

DU: časování sloves - zadání v Teams - školní sešit 

Uč str. 51/52   PS str. 43/44 

7. C 

DU: zadání v TEAMS - školní sešit 

Uč str. 50/51   PS str. 43/44 

 

Vyučující: Petra Železná 

Online Deutschstunden: podle rozvrhu 

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

Přečteš vypracovaný úkol v PS 45/9, připrav se na zkoušení frází z rozhovoru Dialog - odmítnutí 
prosby. Nácvik čtení s porozuměním - uč. str. 55/ E-Mail-Post 

Úkol k zaslání: PS 45/10 -  práci ofoť (nebo přepiš) a dodrž stanovená kritéria - podrobnější 
pokyny a termín splnění najdeš v zadání hlavní skupiny v Teams 

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

Podstatná jména slovesná - procvičování v PS 46/13 a v uč. str. 56 

 

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.  

Vaším úkolem je a vždycky bude si samostatně projít, co jsme v hodinách dělali, opakovat si 
slovíčka (zejména jejich psaním na papír.) Všechno ostatní si povíme na hodině. 

Bonne chance 😊 Au revoir! 

 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Kateřina Kubásková  

7A 

Tuesday 8:05  

Neprobrané učivo z předešlého roku: 

going to, adjectives x adverbs, must 

Thursday 12:50 

Test – phrases page 27/5b 

Revision Unit 2 

SB 30 

Friday 8:05 

Revision Unit 2 

WB 67 

Unit 2 Test – Tuesday 1. 12. at school😊 

  

7B 

Pondělí 12:00 

Detective of the year (2B) 

Komiks – video, audio, speaking 

SB 22, 23/2, 3 

WB 16/2 

DÚ: Procvičuj slovní zásobu 2B, neznámá slova si napiš do školního sešitu 

Středa 11:55 

Procvičování slovní zásoba 2B 

Will for decisions 16/2 

Čtvrtek 8:05 

Test – slovní zásoba 2B 

Writing and speaking  

SB 23/4, 5 



7C 

Monday 11:00 

Neprobrané učivo z předešlého roku: 

going to, adjectives x adverbs, must 

Kontrola: WB 22/ 5, 23/7, 6 

Tuesday 9:00 

Test – phrases page 27/5b 

Revision Unit 2 

SB 30 

Wednesday 9:00 

Revision Unit 2 

WB 67 

Unit 2 Test – Monday 1.12. at school😊 

 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba 2B – PS str. 81 

o Budoucí čas pomocí “WILL” PS st. 75/2.1-2.4, WILL/going to – PS str. 75-76/ 2.5-2.8 

o V učebnici si pročti str. 22 - 23/1, 2, 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. 16 - 17 

o Při on-line hodinách: 1. hodina - v učebnici str. 22 - 23/1, 2 budeme kontrolovat v PS  
str. 16/1; 2. hodina - v učebnici str. 23/5, budeme kontrolovat v PS str. 16/2, budeme psát 
krátký test na budoucí čas WILL (oznam.věta, otázka, zápor), 3. hodina - v učebnici str. 
23/4, budeme kontrolovat v PS str. 17/3, 4. 

 Online hodina bude probíhat podle normálního rozvrhu. 

 

 

 

 



Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson Tuesday 8:05 AM 

Unit 1 D  

Classbook p. 15 Everyday English – Invitations ex. 3 a, b, c + 4 

Workbook p. 10 ex. 2 

Online lesson Wednesday 8:05 AM 

Unit 1 D  

CLASSBOOK page 15 Likes and dislikes -  ex. 5 a, b, c 

WORKBOOK page 11 ex. 4, 5, 6  

ex. 6 – write about your best friend (na známku, bude zadáno v zadání) 

Online lesson Thursday 12:50 PM 

Unit 1 D - a short test see zadání 

Classbook p. 18 Revision ex. 1, 2 

 

Vyučující: Kateřina Hejná 

7. B 

Online hodiny v době rozvrhu 

23/11 

Revision will x going to     Revision tenses 

 

25/11 

What was happening? - past continuous 

Telling the time     Page 32 

 

27/11 

A test – telling the time (British English)  Past continuous  

 

HW slovíčka 3A 

Vyjádření času 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

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

Dobrovolný úkol:  

A je tu další nabídka tvoření na doma! Někdy si to ani neuvědomujeme, ale v našem okolí se 
ukrývají neobyčejné poklady. Třeba v misce s ovocem a zeleninou. Nevěříte? Stačí jen pozorně 
se dívat! 

Jak na to? 

1. Vydejte se po bytě na průzkum. Úkol zní jasně: ukořistit nějaké ovoce nebo zeleninu. 

2. Rozkrojte ovoce nebo zeleninu tak, abyste získali plátek. Dejte pozor, ať se neříznete – nebo 
požádejte o pomoc dospělého. 

3. Zapomeňte na to, že tohle ovoce nebo zeleninu dobře znáte. Podívejte se na ně novýma 
očima a pozorně zkoumejte jeho strukturu. 

4. Pokuste se objevenou strukturu nakreslit. Můžete si pohrát se „zoomováním“. Ano, to je 
funkce fotoaparátu, pomocí níž zvětšujeme okolí. 
Lidé to ale také dovedou! Prostě semínka a dužinu kreslete zvětšené. 

5. Struktury můžete kreslit nebo malovat jakoukoliv technikou. Zajímavé jsou nejen barevné, ale 
i jednou barvou. Můžete dokonce vytvořit celý cyklus – různými technikami. Příklad zde: 

https://zsdobrichovice-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/_layouts/15/Doc.aspx?source
doc=%7B03A4737D-DA35-4563-8B27-
7988ADDF694F%7D&file=kiwi%20zoom.docx&action=default&mobileredirect=true 

6. Vzniklý obrázek nezapomeňte poslat na adresu necesana@zsdobrichovice.cz a pochlubit se 
se svým výtvorem.  

Zadání je tentokrát na dva týdny - do 27. 11. 2020. 

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!!! 


