
7. ročník (týden 4. 1. 2021 - 8. 1. 2021) 
 

ČESKÝ JAZYK 

 

Vyučující: Radka Habešová 

Jazyk: 

o Vymysli slova určující bližší okolnosti ke slovesu oslavovat. 

o Učebnice str. 66 - do sešitu mluvnice vypiš teorii, str. 66, cv. 1 – podle obrázku na str. 69  

o Pravopis - učebnice str. 67, cv. 4 - napiš do sešitu Procvičení do druhé hodiny jazyka. 

o Příslovečné spřežky- učebnice str. 67, cv. 1 - písemně do sešitu procvičení, společná 
oprava 

o Zhlédni výukové video:  https://www.youtube.com/watch?v=fnKkffUV7so 

Literatura:  

o Satira: přečti text - čítanka str. 39 - 40, odpověz na otázky 1 a 2 za textem písemně do 
sešitu literatury s nadepsáním data, autora a názvu knihy 

o Zhlédni pohádku Čertí brko a přemýšlej o spojitosti se satirou. 

o Znovu přečti 1. odstavec příběhu z čítanky str. 39 a dopiš svoje pokračování do sešitu 
slohu. 

7A: skupina X: pondělí 10:05, úterý 10:05 a pátek 11:55 

       skupina Y: pondělí 11:00, úterý 9:00 a pátek 11:55 

7B: skupina X: pondělí 8:00, čtvrtek 11:55 a pátek 10:05  

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

7C: skupina X: úterý 11:55, středa 10:05, čtvrtek 8:05 

       Skupina Y: pondělí 9:00, úterý 11:55, středa 11:00 

                                

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ 

Vyučující: Radka Habešová (7. A) 

Online hodina: pátek 12:50 (Média a pandemie) - prezentace sledování zpráv 

 



Vyučující: Jan Hájek (7. B) 

On-line hodina: čtvrtek 11:00  

Environment člověka - světelný smog a umělé osvětlení (jak ovlivňuje nás a přírodu). 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ (7. C) 

Vyučující: Irena Syblíková  

Státní svátek 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 

Nastuduj si a zapiš si, proč slavíme tento den státní svátek. 

Online hodina: úterý 11 h. 

 

MATEMATIKA  

Vyučující: Hana Ohnůtková 

Téma – sčítání celých čísel 

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

Samostatně žáci vypracují: učebnice strana 60 / cvičení 9, strana 61 / cvičení 12 AB, strana 62 / 
cvičení 14 (vždy si v příkladech nejprve odstraň závorky) 

Na známku žáci odevzdají: skupiny Y – PL U -bude zadán v Teams 

                                                skupiny X – PL Dú -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 

České království za Přemyslovců 

Učebnice strana 51 - 52, přečti si a udělej si zápisky 

Online hodina: 7. A čtvrtek 12 h, 7. B čtvrtek 10 h, 7.C pátek 9 h. 

 



 

FYZIKA 

Vyučující: Jan Hájek (7. B) 

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

Síla a její vlastnosti (opakování, měření, účinky) 

 

Vyučující: Anna Skotáková (7. A) 

Tření - prohlédni si v učebnici strany 56 až 60.  

online hodina - úterý 12.00 h 

 

Vyučující: Hana Ohnůtková (7. C) 

Téma – jednoduché stroje – páka, kladka 

prezentace:  jednoduché stroje 

Na online hodině si vysvětlíme princip páky a kladky. 

Žáci si samostatně zapíší a zakreslí zápis do školního sešitu podle prezentace v zadání a podívají 
se na video z cyklu ČT https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-
fyzikou/211563230150013-jednoduche-stroje/ 

online hodina v pondělí 12.50 hod. 

 

 

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), učebnici. 

Nové učivo - Uragány, tajfuny, monzuny.  

Bude zaslán zápis. Vše si vysvětlíme při online hodině. 

Dú - přečíst str. 55 – 56. Dále celou větou odpovědět na otázky 2, 9 ze str. 56 v učebnici a poslat 
do zadání v Teams. 



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Ahoj sedmáci, tento týden zopakujeme třídu ptáků a budeme poznávat zástupce jednotlivých 
řádů. V pátek test - třída ptáci, příští týden test z poznávačky. 

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 

 

 

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 

 

Vyučující: Petra Železná 

7. B 

Online Deutschstunde am Dienstag: skupina 7. B X 11 – 11.20, skupina 7. B Y: 11.25 - 11.45 

1) uč. str. 59 – seznam se s novou slovní zásobou lekce 6 a vypracuj v PS 52/1,2 

2) opakování slovesa haben a 4. pád 

3) DÚ: uč. str. 61/4 - připrav si písemně do sešitu na středeční hodinu, zopakuj si také názvy 
školních pomůcek 

Online Deutschstunde am Mittwoch: skupina 7. B X: 10.05 - 10.25, skupina 7. B Y: 10.30 - 
11.50 

PS 53/4, 5, 6 

 

 

 



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 a se skupinou 7C v úterý v 10h05 a ve čtvrtek v 11h. 

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  

Kids (3D) Virtual Soap 

SB 38/1, 2, 3 

WB 30/1 

HW: 3D vocabulary – write new words into your school exer. books + learn them 

Thursday 12:50 

Kids (3D) Everyday English 

SB 39/4, 5, 6 

WB 30/2, 3, 4 

Friday 8:05 

Test – 3D vocabulary + everyday English 

WB 31/5 
  

7B 

Středa 11:55 

What was happening? (3A) 

SB 32/1, 2, 3 

WB 24/1, 2 

HW: 3A vocabulary – write new words into your school exer. book + learn them 

 



Čtvrtek 8:05 

Test – expressions from SB 33/3a 

SB 33/4, 5, 6 

Pátek 12:50 

What was happening? (3A) 

SB 33/7, 8 

WB 25/3, 4 

 
7C 

Monday 11:00 

Kids (3D) Virtual Soap 

SB 38/1, 2, 3 

WB 30/1 

HW: 3D vocabulary – write new words into your school exer. books + learn them 

Tuesday 9:00 

Kids (3D) Everyday English 

SB 39/4, 5, 6 

WB 30/2, 3, 4 

Wednesday 9:00 

Test – 3D vocabulary + everyday English 

WB 31/5 

 

Vyučující: Lucie Wladařová 

7A 

Online lesson Tuesday 8:05  

Unit 2 C Predictions 

Classbook p. 25 ex. 3 b - revising – prepostions IN, ON – ex. 4 a, b predictions about the future 

Workbook p. 18 ex. 3 + p. 19 ex. 4, 5, 6 

Online lesson Wednesday 8:05 

Unit 2 D Kids - James´s party 



Classbook p. 26 ex. 1 a, b + 2 

Workbook p. 20 ex. 1  

Online lesson Thursday 12:50  

A test unit 2 C - Predictions/places to work and live 

Unit 2 D Everyday English 

Classbook p. 27 ex. 3 a, b, c + 4 

Workbook p. 20 ex. 2  

 

Vyučující: Kateřina Hejná 

7. B 

Online hodiny v době rozvrhu 

4. 1. 

1. Speaking Xmas presents 

2. Reading, listening -Murder in the library p. 36 

3. Word bank p. 37/2 

4. Listening 37/4 

5. Make a police interview about a crime 

 

6. 1. 

1. WB pages 28+29 

2. Summary past simple x past continuous 

3. Past simple x continuous extra worksheet 

 

8. 1. 

1. a test – gap fill (past simple x continuous) 

2. Translation – past simple x past continuous 

3. Kids virtual Soap 

HW – revision past simple x continuous (https://agendaweb.org/verbs/past-continuous-past-
simple-exercises.html),  all word bank unit 3 



Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba 3A – PS str. 82 

o Minulý čas průběhový, min.čas průběhový a min. čas prostý – PS str. 76-77/ 3.1-3.5 

o V učebnici si pročti str. 33/4,5,6,7,8, str. 35/4 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&selLangu
age=en 

o PS str. 25/5,6 

o Při on-line hodinách: 1. hodina - zhodnotíme test UNIT 2, v učebnici str. 33/4a, b, v PS 
budeme kontrolovat str. 25/5, str. 16/1; 2. hodina - v učebnici str. 33/5a ,b, 6, budeme 
kontrolovat v PS str. 25/6. 3. hodina - v učebnici str. 33/7a,b, 8, str. 35/4 (zápis do 
sešitu) 

 Online hodina bude probíhat podle normálního rozvrhu. 

 

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!!! 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Vyučující: Soňa Nečesaná  

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.  

 


