
7. ročník (týden 22. 2. 2021 - 26. 2. 2021) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Radka Habešová 

1 hodina:  

o Pravopis: doplňovací cvičení na známky v zadání Teams 

o PS str. 35, cv. 1a) b) 

2. hodina: 

o Větný ekvivalent: učebnice str. 77 a prezentace na youtube: čas 10:20 min. 

o https://www.youtube.com/watch?v=C9J0-lMX60s 

o Učebnice str. 77, cv. 4 - ústně 

o Práce ve dvojicích učebnice str. 77, cv. 6b) 

Literatura a sloh: 

o Kosmas, Kronika česká: čítanka str. 76, otázky 1,2, 

o Čítanka str. 76, otázka č. 3 - najdi v učebnici dějepisu a napiš výtah do sešitu literatury do 
hodiny literatury tento týden. 

 

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 

Změny v dospívání - Sebepoznávání 

Připrav si koláž: Cesta mého života 



Vyučující: Jan Hájek (7. B) 

On-line hodina: čtvrtek 11:00  

Probereme si další skupinu návykových látek – po opiátech stimulanty (sociálně patologické jevy: 
zneužívání návykových látek – skupinová práce.) Každá skupina odprezentuje svá zjištění ostatním. 
Odevzdání práce. 

Později: sexuální zneužívání, patologické hráčství, doping ve sportu 

 

Vyučující: Irena Syblíková (7. C) 

Drogy 

Čti si učebnici strana 96 - 99. Připrav si referáty. 

Online hodina: úterý 11 hodin 

 

 

MATEMATIKA  

Vyučující: Hana Ohnůtková 

Téma – počítáme s poměry 

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

Samostatně žáci vypracují: počtářské chvilky – strana 37 druhý sloupec a přiřadí šifru, učebnice 
[2] strana 13 / cvičení 10, strana 15 / cvičení 3A a cvičení 4A, strana 17 / cvičení 8 a cvičení 12 

Na známku žáci odevzdají: skupiny Y – PL V početní operace s racionálními čísly (bude zadáno  
v Teams), skupiny X – PL poměr-slovní úlohy (bude zadáno 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.  
 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková (7. A) 

online hodina - úterý 12.00 h 

Poznáme kulová zrcadla - učebnice str. 109 

 



Vyučující: Jan Hájek (7. B) 

on-line hodina: pondělí 12:50 a středa 9:00 
Šíření světla, stín a polostín, zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce 

 

Vyučující: Hana Ohnůtková (7. C) 

Téma  - odraz světla na rovinném zrcadle 

prezentace: 3.5. odraz světla na rovinném zrcadle 

učebnice strana 107 až 108 

Na online hodině se seznámíme s principem odrazu světla a zobrazením předmětu rovinným 
zrcadlem. 

Žáci si samostatně zapíší zápis podle přiložené prezentace v  kartě Zadání a vypracují úkol zadaný 
v Teams (napiš na A4 dostatečně velkými písmeny své jméno, vyfoť jeho obraz v rovinném 
zrcadle a popiš vlastnosti obrazu do přiloženého dokumentu, přilož i fotku a pošli ke kontrole). 

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 - procvičování učiva 

7. B, C  – vlastnosti a pohyby oceánské vody - učebnice str. 59 

Bude zaslán zápis. 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Ahoj sedmáci, tento týden nás čeká testík z šelem a pokračujeme sudokopytníky. 

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   

 

 



DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Václav IV. - syn Karla IV. 

Čti si učebnici strana 61-62. 

Sleduj Teams Příspěvky. 

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

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Karolina Scalabroni 

Online hodiny dle rozvrhu  

Du: zadání v týmsech 

7. A 

Uč str. 65/66   PS str. 57/58 

Slovní zásoba PS str. 59 

 

7. C 

Uč str. 63/64   PS str.  55/56 

Slovní zásoba PS str. 59 

 

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) PS 55/13, 58/6 - kontrola zadaného cvičení 

2) Wien - opakování tématu 

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

PS str. 57 – 58: opakování, příští hodinu si napíšeš velký test za lekci 6 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

7A 

Online lesson Tuesday 8:05 

Unit 3 Revision 

Classbook p. 42 

Workbook p. 32 + 33 

Online lesson Wednesday 8:05 

A test unit 3 

Thursday 12:50 hodina neproběhne 

Individual work LONDON – Workbook p. 34 
ex. 1 + 3 

 

Vyučující: Kateřina Kubásková  

7A  

Tuesday 8:05  

Revision Unit 4 

SB 54  

Thursday 12:50 – hodina neproběhne, prosím pracujte samostatně 

Revision Unit 4 

WB 69 – liveworksheet (have it checked) 

Friday 8:05 

Test Unit 4 – giving directions, the/a/an/-, vocabulary, something/someone 

  

7B  

Středa 11:55 

Revision Unit 3  

Čtvrtek 8:05 – hodina neproběhne, prosím pracujte samostatně 

Test Unit 3 – bude zadán v TEAMS po dobu online hodiny 

- Present cont., past cont./past simple, vocabulary, forming questions 

Pátek 12:50  

Our trip to London (4A) - vocabulary 

SB 44/1, 2, 3       WB 34/1, 2, 3 



7C  

Monday 11:00 

Revision Unit 4 + future tenses (will/going to/present cont.) 

SB 54  

Tuesday 9:00 

Revision Unit 4    WB 69  

Wednesday 9:00 

Test Unit 4 – giving directions, the/a/an/-, vocabulary, something/someone 

 

Vyučující: Kateřina Hejná 

7. B 

Online hodiny v době rozvrhu 

22. 2. 

Sweet Sue and the bank robbers – listening, reading, working with the text 

Asking the way 

https://www.youtube.com/watch?v=_XUe3RG38ig 

Asking the way 47/2, Wb 36/1, 37/3 

Articles revision p. 47/4 

24. 2. 

Lord Bao and the Stone 

Speaking – our favourite stories 

Extensive reading p. 84 

Forming 10 questions about the text  

Pair work answering the questions 

  

26. 2. 

A test – articles including geogr. names 

The  Tailor of Swaffham p. 48- listening, 
reading, working with the text 

Retelling the story 

Compounds – body, -thing 

Compounds extra ex.

HW 

https://www.youtube.com/watch?v=0gAkJOYZKok 

Kahoot - compounds 

https://kahoot.it/challenge/06498197?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1613645414176 



Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba 4A, 4B – PS str. 82 

o  člen určitý “THE” u názvů míst - PS str. 77/4.1, člen určitý/neurčitý - PS str. 77/ 4.2 

o V učebnici si pročti str. 45/5, 6, 7, str. 46/1 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. 35, 36/1 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD 

o Při on-line hodinách: 1. hodina – v učebnici str. 45/5,6, v PS budeme kontrolovat str. 35/5. 
2. hodina -  v učebnici str. 45/7, budeme kontrolovat v PS str. 35/5,6  3. hodina –  
v učebnici str. 46/1, 3 v PS budeme str. 36/1, 2. 

Online hodina bude probíhat podle normálního rozvrhu. 

 

 

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! 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vyučující: Hana Tuháčková 

Dobrovolný úkol: NOVÁ hudební výzva 

Procvičuje paměť, koordinaci, rytmus, tempo. Je vybraná tak, aby tě pobavila a hlavně přivedla 
na jiné myšlenky. 

Návod najdeš na YT - https://www.youtube.com/watch?v=S74HftGBpNo 

 

 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Vyučující: Soňa Nečesaná  

Dobrovolný úkol:  

Shlédni video: Zátiší kam se podíváš | Bez názvu. (nedatovano.cz) 

V tomto klipu si ukážeme, jak blízko má umění k našemu všednímu životu. Budeme si povídat  

o žánru zátiší a ukážeme si, že zobrazuje nejrůznější nehybné objekty, které jeho autor objevil nebo 

záměrně poskládal tak, aby je mohl umělecky zachytit ve výtvarném díle. Uvidíme zátiší starých 

mistrů i současných autorů a uvědomíme si, že zajímavá zátiší můžeme najít i doma nebo na ulici. 

Dozvíme se, že zátiší jako samostatný žánr se rozšířilo v Evropě přibližně v 16. století, a objevíme 

skryté významy tohoto nehybného, ale fascinujícího žánru.  

Klip je určen dětem ve věku 10–14 let. | Autor scénáře Marek Šobáň | 2019 

 


