7. ročník (týden 25. 1. 2021 - 28. 1. 2021)
ČESKÝ JAZYK
Vyučující: Radka Habešová

Jazyk:
o 1. hodina: Opakování příslovcí a jejich pravopis - příprava na test
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_144
o Jak se tváříš při pohledu do zrcadla? Zapiš příslovce do sešitu procvičení a pracuj s ním:
Vytvoř 2. stupeň, zapiš jeho druh, zapiš základové slovo - na 2. hodinu jazyka
o 2. hodina: Test - příslovce v zadání Teams, jen 7. A, C
o Opakování předložek s, z - učebnice str. 69, cv. 2 - do sešitu procvičení
Literatura a sloh: jen 7. B, C
o Povídka: prezentace a zápis do sešitu literatury:
https://zs-srbska.cz/wp-content/uploads/2016/09/VY_32_INOVACE_%c4%8cJ-Li-6.7.14.pdf
Čítanka str. 104 - 105 četba a práce s textem: dialog, monolog
7A: skupina X: pondělí 10:05, úterý 10:05
skupina Y: pondělí 11:00, úterý 9:00
7B: skupina X: pondělí 8:00, čtvrtek 11:55
skupina Y: pondělí 8:00, čtvrtek 12:50
7C: skupina X: úterý 11:55, středa 10:05, čtvrtek 8:05
Skupina Y: pondělí 9:00, úterý 11:55, středa 11:00

DĚJEPIS
Vyučující: Irena Syblíková

České království za Lucemburků: Opiš si přehled strana 57. Nakresli znak.
Jan Lucemburský, učebnice strana 57 - 58, udělej si zápisky, zopakuj si všechny poslední
Přemyslovce, strana 51 – 56
Online hodina: 7. A čtvrtek 12 h, 7. B čtvrtek 10 h, 7. C pátek 9 h. (odpadá – pololet. prázdniny)

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ
Vyučující: Radka Habešová (7. A)

Online hodina: pátek 12:50 (odpadá – pololetní prázdniny)
Vytvoř prezentaci na vybraný druh kultury podle zadaných kritérií v Teams. Odevzdej tamtéž do
pátku 15. 1.
Vyučující: Jan Hájek (7. B)

On-line hodina: čtvrtek 11:00
Minule jsme měli třídnickou hodinu.
Nyní už probereme sociálně patologické jevy: zneužívání návykových látek, sexuální zneužívání,
patologické hráčství, doping ve sportu

Vyučující: Irena Syblíková (7. C)

Připravte si zadané prezentace na zdravou výživu (alternativní strava, poruchy příjmu potravin).
Online hodina: úterý 11 h.

MATEMATIKA
Vyučující: Hana Ohnůtková

Téma – dělení celých čísel
Výuka probíhá denně v Teams (online hodina nebo práce v kartě Zadání).
Samostatně žáci vypracují: počtářské chvilky strana 31 – druhý sloupec a přiřadí šifru, strana 35 –
jen první sloupec a přiřadí šifru, z učebnice strana 72 / cvičení 4 a strana 73 / cvičení 6AB –
kontrola ve výsledkách vzadu v učebnici.
Na známku žáci odevzdají: skupiny Y – PL násobení Z –(bude zadáno v Teams)
skupiny X – PL dělení Z –(bude zadáno v Teams)
online hodiny: 7. A skupina X – po, út

7. A skupina Y – út, čt

7. B skupina X – po, st

7. B skupina Y – út, čt

7. C skupina X – po, st

7. C skupina Y – út, st

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

FYZIKA
Vyučující: Anna Skotáková (7. A)

online hodina - úterý 12.00 h: Zatmění Měsíce - učebnice str. 103.

Vyučující: Jan Hájek (7. B)

on-line hodina: pondělí 12:50 a středa 9:00
Pohybové zákony. Vše společně probereme.

Vyučující: Hana Ohnůtková (7. C)

Téma – třecí síla
prezentace: 1.23 třecí síla
na online hodině se seznámíme se smykovým a valivým třením a podíváme se na další díl Rande s
fyzikou z cyklu ČT
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150007-treni-avalivy-odpor/video/
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.
7. A - nové učivo - tajfuny, uragány, monzuny - přečíst v učebnici str. 55 – 56
- bude zaslán zápis
7. B - nové učivo - tajfuny, uragány, monzuny - přečíst v učebnici str. 55 – 56
7. C - nové učivo - tajfuny, uragány, monzuny - přečíst v učebnici str. 55 – 56
- bude zaslán zápis
Všechny 7. třídy se připraví na test z podnebných pásů - charakteristika+ jaké rovnoběžky je
ohraničují. Bude se psát v týdnu po pololetních prázdninách.
Odpověz si na otázky učebnice str. 56.

PŘÍRODOPIS
Vyučující: Lenka Košťálová

Ahoj sedmáci, tento týden bereme šelmy - kočkovité, psovité. Kdo má prezentace, těšíme se:)
7. A - online hodina v pondělí v 9. 00 a v pátek v 11. 00
7. B - online hodina v úterý v 10.00, 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
Du: zadání v týmsech
7. A

Uč str. 61/62
PS str. 53/54
7. C

Uč str. 61/62
PS str. 53/54

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) Procvičování 4. pádu a slovní zásoby lekce
2) Samostatná práce: PS 58/8,9
DÚ na ST: Nauč se na malé písemné zkoušení názvy zvířat včetně členu (uč. str. 63/10)
Online Deutschstunde am Mittwoch: skupina 7. B X: 10.05 - 10.25, skupina 7. B Y: 10.30 - 11.50

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: Lucie Wladařová
7A

Online lesson Tuesday 8:05
Unit 3 A Times and places
A test unit 2 evaluation
Classbook p. 32 – What was happening? Ex. 1, 2 a, b
Online lesson Wednesday 8:05
Unit 3 A Past continuous tense
Classbook p. 33 ex. 3 a, b + 4 a, b
Workbook p. 24 ex. 1, 2
Online lesson Thursday 12:50
Unit 3 A Past continuous tense
Classbook p. 33 ex. 5 a, b + 6 + 7 a, b + 8
Workbook p. 25 ex. 3

Vyučující: Kateřina Kubásková
7A

Tuesday 8:05
Our trip to London (4A)
SB 45/4, 5, 6 – vocabulary + THE with places
WB 35/4, 5 (+ prepositions)
Video + quiz: https://www.engvid.com/using-the-with-places/#quiz
Thursday 12:50
Test – THE with places + voca places in a town
Our trip to London (4A)
SB 45/7, 8 – listening, speaking
WB 35/6 – writing
HW: get ready to talk about your project – on Tuesday
Friday 8:05
Holidays
7B

Středa 11:55
A murder in the library (3C)
SB 36/1, 37/2, 3 (focus on past tenses)
SB 27/4, 5
HW: write new words into your school exer. book + https://www.englischhilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_progressive2.htm
Čtvrtek 8:05
Test – past simple vs past cont.
A murder in the library (3C)
SB 37/6
WB 28
Pátek 12:50
Holidays

7C

Monday 11:00
Our trip to London (4A)
SB 45/3, 4, 5, 6 – vocabulary + THE with places
WB 35/4, 5 (+ prepositions)
Video + quiz: https://www.engvid.com/using-the-with-places/#quiz
Tuesday 9:00
Test – THE with places + voca places in a town
Our trip to London (4A)
SB 45/7, 8 – listening, speaking
WB 35/6 - writing
Wednesday 9:00
Reading – audio, worksheet, speaking
HW: get ready to talk about your project – on Monday

Vyučující: Kateřina Hejná
7. B

Online hodiny v době rozvrhu
25. 1.
A test unit 3 – print (not a test just a revision)

27. 1.
Revision for a test unit 3
HW – revision unit 3
-

Practise past tenses, check your knowledge of irregular verbs

https://www.youtube.com/watch?v=uTB5I8V9Eog
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k&t=43s

Vyučující: Hana Kráslová

o Slovní zásoba 3C,3D – 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. 38 – 39 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&selLangua
ge=en
o PS str. 29–30 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD
o Při on-line hodinách: 1. hodina - v učebnici str. 38/1, v PS budeme kontrolovat str. 29/5,6;
2. hodina - v učebnici str. 38-39/1,2,4a, budeme kontrolovat v PS str. 30/1, 3. hodina –
v učebnici str. 39/4a,b, v PS budeme kontrolovat str. 30/2, str. 31/4
o 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:
Kresba bez rozumu
Na papír A2 nebo A3 tužkou nebo černým tenkým fixem (linerem) vytvořte obrázek z čar nebo
bodů. Neplánujte dopředu, jak má obrázek vypadat, pouze bez přemýšlení kreslete jednu linii
vedle druhé. Vznikat mohou různé tvary, květy, vlny, krajiny. Nechte se překvapit!

Vzniklý obrázek pojmenujte a pošlete na mail necesana@zsdobrichovice.cz . Najdete v něm
nějaký zajímavý tvar? Připomíná vám něco?

