
7. ročník  (týden 2. 11. – 6. 11. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Radka Habešová 

Jazyk: 

o Význam slov – opakování: test – příloha v Zadání v Teams 

o Pravopis – shoda PO a PŘ učebnice str. 105, cv. 1 - ústně 

Sloh: 

o Vypracuj osnovu a výtah z odborného textu – příloha v Zadání v Teams- do 4. 11. 

Literatura: 

o Bible a biblické příběhy – David a Goliáš: zhlédni příběh a stručně do sešitu Literatura 
zapiš děj a popis Goliáše, nezapomeň uvést zeměpisné a vlastní názvy, zkontroluj jejich 
pravopis podle pravidel - do 4. 11. 

https://edu.ceskatelevize.cz/biblicky-pribeh-david-a-golias-5e44197317fa7870610ed6ed 

7A: 10,00 hod. pondělí skupina Y. 9,00 hod. úterý skupina X  

                               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 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ 

Vyučující: Radka Habešová (7. A) 

o Připrav si odpovědi z minulého zadání na téma stát 

o Chování za doby covidu - společná práce v online hodině 

7. A - online hodina: pondělí 12,00 



Vyučující: Jan Hájek (7. B) 

On-line hodina: pátek 11:30 

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) 

28. říjen 1918 – Státní svátek 

Shlédni dokument a připomeň si vznik Československa a osobnost TGM. 

https://www.slavne-dny.cz/episode/526294/den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Vikingové: Shlédni video, přečti si článek v učebnici dějepisu a odpověz na otázky celou větou. 

https://www.youtube.com/watch?v=t3muehJ8fug 

1. Odkud Vikingové pocházeli? 

2. Jakou událostí a kdy začaly jejich výboje do Evropy? 

3. Jakými činnostmi se zabývali ve své vlasti? 

4. V čem vynikali? 

5. Jaký měli způsob vlády? 

6. Popiš osud Erika Rudého. 

7. Zapiš si další zajímavost ze života Vikingů. 

Online hodina v Teams bude v pátek: 7. A 10:30, 7. B 11:30, 7. C 11 h. 



 

MATEMATIKA 

Vyučující: Hana Ohnůtková 

Téma – sčítání a odčítání zlomků 

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

prezentace v Teams – SČÍTÁNÍ ZLOMKŮ - výklad + zápis z učebnice + učebnice str. 29/cv. 1,  
str. 30/ cv. 4 

prezentace v Teams – ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ - výklad + zápis z učebnice + učebnice str. 33/cv. 1, 
str. 34/cv. 3 

pracovní list na procvičení probraného a nového učiva v Teams – PL 17 a PL 19 (obě skupiny) PL 
11 (skupina Y) 

práce ke kontrole pro ověření zvládnutí učiva (bodováno) – Dú sčítání a odčítání zlomků 
(skupina X) 

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) 

Skládání sil, výslednice 

Prohlédněte si v učebnici na str. 38 - 39 obrázky ke skládání sil stejným a opačným směrem. Do 
sešitu narýsujte dvě síly působící v přímce stejným směrem, tyto dvě síly se dají nahradit 
jedinou, říkáme jí výslednice a je součtem těchto sil. V druhém obrázku narýsuj dvě síly působící 
opačným směrem, urči jejich výslednici.  

Pátek - online v Teams: 10.00-10.30h 

 

Vyučující: Hana Ohnůtková (7. C) 

Téma – skládání různoběžných sil 

prezentace v Teams – Skládání různoběžných sil (výklad + zápis do školního sešitu) 

pracovní list v Teams – Skládání sil 1 – do školního sešitu vypracovat cv. 15 – poslat ke kontrole 

učebnice strana 40-42 – Skládání různoběžných sil – doplnění 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 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. 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Ahoj sedmáci, v Teams najdete připravený test na opakování ryb a obojživelníků. V online 
hodině budete psát testík z ryb – odpovídat budete přes chat. Minulou hodinu jsme si zkoušeli.  

Tento týden probereme úvod do třídy plazů.  

Do sešitu napiš nadpis Třída: Plazi 

3 skupiny plazů: želvy, krokodýli, šupinatí 

Plazi mají kloaku 



Želvy:  

Vejcorodé – kladou vejce, vodní želvy masožravé, suchozemské želvy býložravé. 

Vypiš dva zástupce vodních želv a dva suchozemských. 

Podívej se na video na youtube.cz – želvy v úzkých – trvá 6. 18min. Můžeš zkopírovat odkaz: 

https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%BEelvy+v+%C3%BAzk%C3%BDch 

Video je smutné, možná ti ukápne i slza, ale takhle to vypadá, když do přírody zasahuje člověk. 

Vypiš si zajímavosti z videa do sešitu. V online hodině budeme sdílet vaše dojmy. 

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. 

 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

 

Bude zaslán v ZADÁNÍ v Teams zápis Působení vnějších geologických sil. 

Přečtěte si v učebnici článek str. 39 – 41 včetně obrázků a lišt. 

Vypracujte z učebnice str. 46 otázku č. 20  + odpověz celou větou na následující otázky: 

1) Co nazývají zeměpisci “suk”? 

2) Na jaké úlomky trhá horninu led? 

Odpovědi piš z druhé strany sešitu, než máš zápisy. 

Podrobné informace budou v Teams. 

Odpovědi zašlete do 6. 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 

Online středa 9h 

Opakuj si 4 lekci + slovíčka ze 4. lekce 

https://kahoot.it/challenge/06429165?challenge-id=aa464344-b3f8-457e-ae85-
bfde0cba952a_1603446561836 

https://kahoot.it/challenge/05211662?challenge-id=aa464344-b3f8-457e-ae85-
bfde0cba952a_1603446654034 

4. 11. Test L4 

DU: uč str 49/slovesa ve žlutém rámečku, ke každému si napiš ich tvar a er tvar - společně to 
zkontrolujeme 

Společně: Uč: str 50/1, 2  PS: 43/1, 2 

 

7. C 

Online: čtvrtek 11h 

Opakujte si 4 lekci slovíčka a gramatiku: 

https://kahoot.it/challenge/06429165?challenge-id=aa464344-b3f8-457e-ae85-
bfde0cba952a_1603446561836 

https://kahoot.it/challenge/05211662?challenge-id=aa464344-b3f8-457e-ae85-
bfde0cba952a_1603446654034 

5. 11. Test 4. lekce 

Společně: Uč str. 49/Mein Hobby   Uč str 50/1,2   PS: str 43/1,2 

 

Vyučující: Petra Železná 

Online Deutschstunde: úterý 11.55 - 12.40 

Připrav si: 

1a) na ústní zkoušení: časování sloves spielen, chatten, kochen, zelten, basteln 

  b) vypracovaný DÚ v sešitě z minulého týdne - uč. 52/9, 10 

 

 



Plán hodiny: 

1) Wochentage mit/ohne Präposition -  Lehrb. 53/11, 13 

2) Meine Hobbys 

Samostatná práce (středa) - kontrola na další online hodině: 

1) Arbeitsb. 44/5 

2) DÚ: Arbeitsb. 44/6 - vyfoť a pošli do Teams do připraveného zadání 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 

Bonjour, mes amis, ça va?  

Uvidíme se na video hodině se skupinou 7AB v úterý ve 12 h, se skupinou 7C ve čtvrtek v 11 h.  

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

Zopakuj si časování slovesa být na str. P15 v pracovním sešitě. Budeme se učit utvořit 
průběhový čas a k tomu je znalost slovesa být potřeba.  

Ve zdrojích v Teams máte soubor, se kterým budeme pracovat i na hodině a do kterého vy 
vyplňte správné tvary zvratných sloves. Nezapomeňte na správný tvar zájmen a správnou 
koncovku dle osoby. 

Bonne chance 😊 Au revoir! 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online hodina PONDĚLÍ 2. 11.  v 11:00 

Unit 1B Učebnice str. 11 cv. 6 a, b, c Speaking and listening 

Připravíme si rozhovory, které budu zkoušet hned v úterý viz cv. 7 str. 11 učebnice 

Unit 1B Prac.sešit str. 7 cv. 4, 5 

Online hodina ÚTERÝ 3. 11. v 11:00 

Unit 1B - zkouším rozhovory cv. 7 str. 11 učebnice 

Prac. sešit str. 7 cv. 6, 7 

Stejné učivo mají děti v poznámkovém bloku. 

 



Vyučující: Kateřina Kubásková  

 

7A 

Tuesday online session, teams 8:05 

Your future – reading, work with a dictionary, speaking 

SB 24/1, SB 25/2 

Thursday online session, teams 12:50ay  

Vocabulary – SB 25/3 

Listening – WB 18/1 

Friday  

Practicing vocabulary, WB 18, 19/4 – After you do the exercises check them - the answers are in 
TEAMS.  

Play Kahoot: https://kahoot.it/challenge/09607822?challenge-id=37d0423d-9aca-4a4f-8b7c-
6729c80bd411_1603903972966 

  

7B 

Středa online lekce, teams 12:00 

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

Uč. str. 18/1, 2 

Čtvrtek online lekce, teams 8:05 

Opakování 1. lekce – slovní zásoba – family, minulý čas 

Uč. str. 18/3, 4 

Pátek 

Pracovní list: Write about your (best) friend – v zadání v TEAMS – termín odevzdání: 8. 11. 

Prac. seš. str. 12/1, 3. Po vypracování pečlivě zkontroluj s řešením v soubory/výukové 
materiály/Pracovní sešit řešení.  

Play Kahoot: https://kahoot.it/challenge/01652129?challenge-id=37d0423d-9aca-4a4f-8b7c-
6729c80bd411_1603904504751 

  

 

 

 



7C 

Monday online session, teams 12:00 

Your future – reading, work with a dictionary, speaking 

SB 24/1, SB 25/2 

Tuesday online session, teams 9:00 

Vocabulary – SB 25/3 

Listening – WB 18/1 

Wednesday  

Practicing vocabulary, WB 18, 19/4 - After you do the exercises check them - the answers are in 
TEAMS. 

Play Kahoot: https://kahoot.it/challenge/09607822?challenge-id=37d0423d-9aca-4a4f-8b7c-
6729c80bd411_1603903972966 

 

Vyučující: Kateřina Hejná 

7. B 

Online hodiny v době rozvrhu 

2. 11. 

Speaking - future 

Translation – future expressions 

Will x going to WB 21/4 

2D Kids James´s party – listening, reading, 
working with the text 

 

4. 11. 

Listening WB p. 18/1 

Reading compr. – WB 18/2, 3 

Useful expressions p. 27/3 

Preparing dialogues – criteria – use of 
different future expressions  

 

6. 11. 

A test – will x going to 

Revision Unit 2 p. 30 

 

Homework 

Opakování lekce 2 

 

Future with Kahoot 

https://kahoot.it/challenge/06077517?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1603393579514 

 



Vyučující: Hana Kráslová 

o Opakování - slovní zásoba k lekci 1A-D: PS str. 80  
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 
o V učebnici si pročti str.18/1 projdi si cvičení, pro případné opakování poslechových 

cvičení v učebnici posílám níže odkaz: 

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

o PS str. 12/1,4, str. 13/5, I can.... Cv 3/12 jsme dělali společně ve škole. Kdo ho nemá, 
doplní.  

o Při on-line hodinách: 1. hodina – budeme probírat v učebnici str. 18/1, v PS budeme 
kontrolovat str. 12-13/1, 4, 5. 2. hodina - budeme kontrolovat v PS str. 13/I can.... Na 
závěr hodiny vám pošlu krátký zkušební testík, který mi po vyplnění pošlete zpět. 

o Příprava na test UNIT 1 - termín 11. 11. 2020 - slovní zásova 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 PS str. 11 – kontrolu proveďte sami - klíč najdete ve skupinovém chatu v Teams 

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

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

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

Dobrovolný úkol: Práce s fotografií 

Určitě už jsi někdy pracoval/a s digitální fotografií a zkoušel/a nějaké úpravy. 

Tvůj úkol bude upravit portrétovou fotografii, buď svojí nebo někoho jiného. Každý člověk má 
trochu jinou pravou polovinu obličeje a trochu jinou levou. Pokud dáš dohromady dvě pravé a 
dvě levé, uvidíš podobné osoby, ale přesto rozdílné. Práci zkusíš v programu malování a pošleš 
na mail necesana@zsdobrichovice.cz 

Postup - Otevři fotografii v programu malování, tažením myši si z původní fotky zkopíruješ výběr 
pravé poloviny a přeneseš tažením vedle, výběr překlopíš vodorovně a posuneš vpravo, 
zopakuješ znovu vložit a posuneš výřez tak, aby pasoval k překlopené polovině. Proces zopakuj  
i s levou půlkou.  Inspirace zde: https://zsdobrichovice-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/EWeTvm1dNCFBgl2jnbQL3uc
B_TmyQabJr17ms6XupXbP8Q?e=kmGvqY 

Hodně zdaru a zábavy. 

 

 

 



 

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!!! 

 

 

 

 


