Plán učiva
7. B
15. - 19. 6. 2020
Český jazyk

Opakování - druhy VV - úkoly na google classroom

Anglický jazyk

SLN: 1D – Kids
POK: 1D - Kids

Španělský jazyk

Souhrnné opakování 7. třída

Matematika

Zlomky opakování - procvičování na nestandardních úlohách.
Logické úlohy.

Přírodopis

Ochrana přírody
Podívat se alespoň na 3 videa a na jedno zkusit udělat recenzi,
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/ekologie?stranka=4

Fyzika

Lom světla str. 172 - 174
Souhrnné opakování učiva - světelné jevy
https://www.youtube.com/watch?v=ZlRhgXoZDks
https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY

Dějepis

Souhrnné opakování 7. ročníku

Zeměpis

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC

VV

Kresba tužkou

HV

Poslech moderní hudby

TV
VO

Závěrečné shrnutí učiva

IKT

Ověřování informací

8. - 12. 6. 2020
Český jazyk

Opakování - vedlejší věty a větné členy (google classroom)

Anglický jazyk

POK: 1C - My family
SLN:1C - My family

Španělský jazyk

7A, 7B - me gusta, no me gusta - 10 vět
7AB - napsat o České republic - čerpat z článků o Španělsku a
Mexiku

Matematika

Zlomky - opakování učiva, procvičování na nestandardních
úlohách.

Přírodopis

Práce na Herbáři a na konci týdne odevzdáváte!

Fyzika

Zobrazení rovinným zrcadlem str.164 - 165
https://youtu.be/GmO0TZOxyJ8
Zobrazení kulovými zrcadly:
duté https://youtu.be/lpWzwp4mV6Q
vypuklé https://youtu.be/1wbjzuD_-p8

Dějepis

Bitva na Bílé hoře, Třicetiletá válka (učebnice strana 124, 125,
126, 127).
Humanismus a Renesance (učebnice strana 128, 129, 130, 131).

Zeměpis
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSg
UAlvClDY/view?usp=sharing

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC
VV

Kresba tužkou

HV

Poslech moderní hudby

TV

VO

Rodina - pokračování

IKT

Ověřování informací

1. 6. - 5. 6. 2020
Český jazyk

VV příslovečné (prezentace)

Anglický jazyk

POK - Past simple, My life - 1C
SLN - 1C - My family

Španělský jazyk

7A + 7B - Me gusta - no me gusta - repetir - manual 43.
7AB - napiš 6 vět na nepravidelná slovesa učebnice str. 40

Matematika

Opakování látky sedmého ročníku - zlomky.

Přírodopis

HERBÁŘ - Jak se tvoří herbář - návod ve wordu v google
classroom - Začít vypracovávat a pak nafotit a poslat do 12.6.
https://www.youtube.com/watch?v=EqmlqDYgABk
https://primadoma.tv/video-43713-jak-vyrobit-herbar

Fyzika

Světlo - barvy učebnice str.175 - 180
Odraz světla - str. 160 - 163, video
https://youtu.be/5ZyJGL-_Jaw

Dějepis

Habsburkové na českém trůnu - Matyáš, České stavovské
povstání, Bitva na Bílé hoře, Fridrich Falcký, Ferdinand II.,
Obnovené zřízení zemské (učebnice strana 120, 121, 122, 123).

Zeměpis

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC

VV

Kresba tužkou

HV

Hudební terminologie

TV

Individuální rozvoj pohybových dovedností a schopností

VO

Rodina - povinnosti rodičů, povinností dětí

IKT

Analýza pravdivosti informací

25. - 29. 5. 2020
Český jazyk

Věty hlavní a věty vedlejší (prezentace)
VV podmětná, předmětná a přívlastková (prezentace)
Kvíz (teorie - větné členy)

Anglický jazyk

SLN: Unit 1 - My life. Past simple regular/irregular. WB 4-5
POK/HLN: A surprise for Smart Alec - SB 10 - 11, WB 6/1 - 3

Španělský jazyk

7A,7B - En el aula - napiš, co děláš v hodinách - espaňol, las
matemáticas, educación física, historía geografía. U každého 3
věty.
7AB - verbos irregulares - manual 40/2 - vypsat a naučit

Matematika

Hranoly - povrch, objem.

Přírodopis

Krytosemenné jednoděložné rostliny
https://www.prozaky.cz/prirodopis-7-rocnik/liliovite/ + zápis do
sešitu z uč. str. 106-113
V google classroom mají - Zajímavá videa Tropické rostliny
Test v google forms na opakování Krytosemenných rostlin

Fyzika

Vlastnosti kapalin a plynů - test
Světelné jevy - učebnice str. 150 - 154

Dějepis

Habsburkové na českém trůnu (učebnice strana 116, 117, 118,
119).

Zeměpis

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC
VV

Kresba tužkou + video

HV

Hudební terminologie

TV
VO

Rodina - úvod - práva a povinnosti

IKT

Porovnávání informací

18. - 22. 5. 2020
Český jazyk

Příslovečné určení - prezentace (kontrola úkolů)
VV podmětná, předmětná a přívlastková - prezentace

Anglický jazyk

HLN:A new home 1A, past simple
SLN: Introduction B (6-7). Present continuous and simple

Španělský jazyk

7A, 7B - horario de clase - terminar y enviar a mi mail
7AB - manual página 32/2b - spojit slovesa s podstatným jménem
- actividades en clase

Matematika

Obsah ve čtvercové síti. Povrch a objem hranolu. Jednotky
krychlové.

Přírodopis

Krytosemenné rostliny - učebnice str. 90-105, ale přesněji je
práce uložená na google classroom. Prezentace.

Fyzika

Souhrnné procvičování - kapaliny, plyny
-

vše na google classroom

Dějepis

Evropa v 15. - 16. století - Nizozemí, Anglie, Francie, Rusko a
Osmanská říše (učebnice strana 109, 110, 111, 112, 113, 114).

Zeměpis

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC
VV

Kresba tužkou

HV

Hudba kolem nás

TV

Individuální zdokonalení pohybových schopností a rozvoj
pohybových dovedností

VO

Všeobecná deklarace lidských práv

IKT

Důvěryhodnost informací

11. - 15. 5. 2020
Český jazyk

Příslovečné určení (času, místa a způsobu) - prezentace
Větné členy (opakování) - kvíz

Anglický jazyk

SLN - P3 Unit 1 - introduction, vocab
POK - Past tense - affirmative

Španělský jazyk

7A+7B - napiš svoje horario de clase- podle skutečnosti
7AB - vyčasuj slovesa str 32/2b

Matematika

Podstava hranolu - opakování čtyřúhelníky (vlastnosti, obsahy) procvičování z pracovního sešitu

Přírodopis

Krytosemenné rostliny
1.Prezentace a výpisky z ní:
https://www.prozaky.cz/prirodopis-7rocnik/jednodelozne-a-dvoudelozne-rostliny/
Zkusit přijít alespoň na 5 rostlin, které jsou dvouděložné a které
jednoděložné.
2.Prezentace a výpisky z ní
https://www.prozaky.cz/prirodopis-7-rocnik/listnatestromy-a-kere/
Test v google forms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQS86IQcKgFXPg4
z3t9EzqXRNnYF-ANtu7GLU17GdB28WbkA/viewform?usp=sf_link

Fyzika

Přetlak, podtlak - uč. str. 143 - 147
https://www.youtube.com/watch?v=_LIpPkdd9Ts&list=TLPQMjg
wNDIwMjBka6miWm6eSA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=6CN97483uYQ
Měření přetlaku a podtlaku
https://youtu.be/tyPld-8lFuo

Dějepis

Reformace a její důsledky (učebnice strana 104, 105).
Evropa v 15. a 16. století (učebnice strana 106, 107, 108).

Zeměpis

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC
VV

kresba tužkou

HV

Hudba kolem nás

TV
VO

Lidské právo v dokumentech

IKT

validace informací

4. - 7. 5. 2020
Český jazyk

Předmět (prezentace + úkoly)
Str. 101/4a
Zápis do literárního sešitu
Charakteristika (pracovní list)

Anglický jazyk

SLN: Revize neodevzdaných úkolů. Testování spojení přes Google
Meet
POK: Revision - present tenses

Španělský jazyk

7A+B - día de Lucía - manual 41/6
7AB - repaso AR,ER,IR, números, colores

Matematika

Video finanční matematika, úvod hranoly (video)

Přírodopis

Prezentace PP Nahosemenné rostliny + výpisky z ní a uč. str. 82 86
https://www.youtube.com/watch?v=tDpBKxWgmCs&list=PLu9Y
mWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=fCi15bbN3ZM&list=PLu9Ym
WHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=lHAEut5HKdw&list=PLu9Ym
WHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=17

Video Les a jeho význam
https://www.youtube.com/watch?v=hjuigL6eIss&list=PLu9YmW
HGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=18
Test v
google forms Nahosemenné rostliny
https://docs.google.com/forms/d/1Gu23efNX20F7yMCEaWwwo
f_vCX1WYIwiR4FAn6hPY_s/edit?usp=sharing
Fyzika

Procvičování - atmosférický tlak, tlaková a vztlaková síla vzduchu,
dokončení pracovního listu do 12.5.

Dějepis

Raný novověk, Objevné plavby (učebnice strana 98, 99, 100, 101,
102, 103).

Zeměpis

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC
VV

akvarelová malba

HV

Hudba kolem nás
● pracovní list - kvíz

TV
VO

Lidská práva - úvod, pojmy

IKT

dokončení výzkumu výhodnosti

27. - 30. 4. 2020
Český jazyk

Přívlastek shodný a neshodný (prezentace)
Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející (prezentace)
Dílna čtení
Charakteristika (pracovní list)

Anglický jazyk

SLN: Unit 6 - dokončení včetně Revision/Progress Check. Vocab U6CD
POK - My life, new words, reading a magazine

Španělský jazyk

7A, 7B - A qué hora? - Mi día
7AB - Verbos IR

Matematika

Úlohy na závěr procenta, grafy s procenty+video, něco málo z finanční
matematiky.

Přírodopis

1.Prezentace Kopřiva a úkol (splnit do konce týdne - nepovinný) s
videem nebo fotoreportáží viz návod v prezentaci. Pokud nemáte
možnost natrhat kopřivy, tak udělat jiný bylinkový čaj.
2.Udělat vlastní takovou prezentaci na 1 léčivou rostlinku - jak se
jmenuje, jak vypadá,kde roste, její léčivé účinky a nějaký recept.
Inspirace viz moje prezentace a odevzdávat povinně do konce května na práci celý květen!!!

Fyzika

Atmosférický tlak a jeho měření, tlaková a vztlaková síla vzduchu
Vzorové řešení úloh v příloze domácích úkolů 28.4.
Pracovní list do 7.5.

Dějepis

Kultura vrcholného a pozdního středověku (učebnice strana 93, 94, 95,
96).

Zeměpis

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC
VV

Video o malbě akvarelem

HV

Hudba kolem nás

●

Pracovní list

TV

Relaxační techniky

VO

Ochrana obyvatel za mimořádných událostí

IKT

Porovnání nabídek

20. - 24. 4. 2020
Český jazyk

Přívlastek shodný/neshodný
Str. 118/2
Str. 119/3
Dílna čtení
Charakteristika - str. 164

Anglický jazyk

SLN - Have to - questions/short answers, The lost penguin (p. 74)
Pok - Present tenses - Workbook

Španělský jazyk

7B - Repaso -Qué hora es?
Nová slovesa uč. str. 40
7AB - verbos ER, opakovat slovesa AR

Matematika

Souhrnné opakování procent - dokončení látky. Testík na ověření
všech znalostí z látky procent.

Přírodopis

Pracovní list Stavba rostlin - odevzdávat do konce týdne
Testík Jarní procházka
https://drive.google.com/open?id=1dz3Ci4FiXVk4DhEtxIBAZf6xX
DN6Bo0j9Z5NmXvRRJY

Fyzika

Vlastnosti plynů, uč str. 130
videa :
https://edu.ceskatelevize.cz/atmosfericky-tlak5e4418c717fa7870610ecfe4
https://edu.ceskatelevize.cz/atmosfericky-a-hydrostaticky-tlak5e44240f4908cf0125157ee4
https://www.vedanasbavi.cz/orisek-42-zs-vnb-iii-02atmosfericky-tlak?ID_mesta=1&IDp=4
Atmosférický tlak, uč str.130 - 139 + text v příloze
Odevzdání pracovního listu - chování těles v kapalinách

Dějepis

České království po husitských válkách (učebnice strana 89, 90).

Jagellonci na českém trůnu (učebnice strana 91, 92).
Zeměpis

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC
VV

Akvarelová malba

HV

Hudba kolem nás
● Pracovní list

TV

Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti

VO

Nadnárodní společenství OSN

IKT

Porovnání nabídek

14. - 17. 4. 2020
Český jazyk

Přísudek - jmenný se sponou/beze spony
Přívlastek (úvod) - str. 118
Přívlastek - shodný a neshodný
Dílna čtení
Sloh - str. 164/2

Anglický jazyk

POK - present tenses - comparism
SLN - 6C - have to

Španělský jazyk

Vlk - ŠJ1 - Uč. 39/6, popsat svůj den
ŠJ2 - verbos AR, ER, IR - procvičit časování

Matematika

Procenta - slovní úlohy, procvičování

Přírodopis

1.VH Velikonoční prázdniny
2.VH Plod - uč. str. 78-79 výpisky z učebnice a nebo z prezentace
na stránkách https://www.prozaky.cz/prirodopis-7-rocnik/plody/
Video na plody a rozmnožování rostlin:
https://www.youtube.com/watch?v=pO0_rxSDySw&list=PLu9Ym
WHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=HPSQSUstaao&list=PLu9Ym
WHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=14
Růst a vývin rostlin - pracovní list na doplnění, přepsání nebo
nalepení do sešitu

Fyzika

Chování těles v kapalinách - uč. 123 - 127,
video https://youtu.be/by7sQScm_Eg
pracovní list

Dějepis

Basilejská kompaktáta, Důsledky husitských válek, Opakování Lucemburkové, Husitství (učebnice strana 86, 87).

Zeměpis

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC

VV

Malba akvarelem

HV

Antonio Vivaldi
● Poslech Spring https://www.youtube.com/watch?v=ldYNttdgl0
● Krátký referát o Vivaldim (kdy žil, tvorba, zajímavosti…)

TV
VO

Národnostní menšiny
Právo tolerance

IKT

Výzkumný úkol na internetu - porovnání výhodnosti

6. - 8. 4. 2020
Český jazyk

Zopakovat si větné členy (podmět a přísudek)
Doplnit chybějící úkoly
Opravit si chyby u úkolů (opravu jsem každému poslala zvlášť)

Anglický jazyk
POK- procvičování přítomných časů a jejich rozdílné užit
SLN - 6C - Lights, cameras, action
Španělský jazyk

Pokročilí (7B) - verbos irregulares página 39
Noví ( 7A,B) - plan de trabajo

Matematika

Procenta - procvičování v pracovním sešitě

Přírodopis

Stavba rostlin - Květ
1) Prezentace v PP (bude u hodiny v Bakalářích) - zápis do sešitu,
i z uč. str.75-77
2) Odkazy na videa jiného pana učitele:
https://www.youtube.com/watch?v=7sobYBDtdIc&list=PLu9Ym
WHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=GBbftCSaY54&list=PLu9Ym
WHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=ASSD4HK4MYg&list=PLu9Y
mWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=11
Fyzika

Procvičování-vztlaková síla, Archimédův zákon, dokončení
pracovního listu

Dějepis

Vypuknutí husitských válek, Proudy husitského hnutí, Čtyři
pražské artikuly, Jan Žižka, Křížové výpravy proti husitům (strana
83, 84, 85).

Zeměpis

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-

NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC
VV

Barvení a malování vajec + foto velikonoční výzdoby

HV

Antonio Vivaldi
● Poslech Spring https://www.youtube.com/watch?v=ldYNttdgl0
● Krátký referát o Vivaldim (kdy žil, tvorba, zajímavosti…)

TV

Individuální zdokonalování pohybových dovedností a schopností

VO

Formy státu - shrnutí

IKT

Zjistěte z internetu, zda je lepší a ekologičtější koupit si vlastní
pračku nebo chodit prát do veřejné prádelny. Podpořte obě
varianty argumenty.

30. 3. – 3. 4. 2020
Český jazyk

Španělský jazyk

Německý jazyk
Anglický jazyk

Matematika
Přírodopis

Fyzika

Dějepis

Zeměpis

VV
HV
TV

- Přísudek a jeho druhy (zaměříme se na jmenný)
- Pravopis (opakování – pravopisné cvičení – přídavná jména)
- Charakteristika (pracovní list)
- Výpisky z literatury
7.B - Učebnice strana 39 - naučit se nepravidelná a zvratná slovesa
na této stránce.
39/6 cvičení přečíst a digitálně přepsat časy z krátkého článku
v tomto cvičení.
Na každé sloveso na této stránce napsat větu. Každá v jiné osobě.
7A,B – podle cvičení na straně 30 v učebnici napsat plán práce
z jednoho školního dne. Činnost na každé hodině ( předmětu) –
min. 10 vět
•
SLN
- WB 56-57 - dokončit dvoustánku 6B - poslat e-mailem
- SB 87/2ab - do sešitu English - poslech příběhu
zde: https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs pouze vypracovat, neposílat
- Stupňování a porovnávání přídavných jmen - Broňa - zhlédnout
video - https://www.youtube.com/watch?v=w2eo0HduVXA
POK
– Present tenses – srovnání, procvičování
Procenta – výpočet počtu procent, procvičování
1. Stavba rostlinného těla – Stonek – na vypracování dostanou
pracovní list s úkoly a novou látkou a vše si píší nebo lepí do sešitu.
Kontrola sešitů ve škole.
2. hod. Stavba rostlinného těla – List – na vypracování dostanou
pracovní list s úkoly a novou látkou a vše si píší nebo lepí do sešitu.
- Archimédův zákon (text v příloze, odkaz na prezentaci, učebnice)
- procvičování - vztlaková síla, Archimédův zákon (učebnice,
pracovní list)
Lucemburkové na českém trůnu – Zikmund Lucemburský, Husitství
– Cesta k husitským válkám, Jan Hus – Počátky nepokojů, Husovo
upálení
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?ts=5e78e054
záložka pro 7. třídy
PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC.
Můj současný životní prostor - technika libovolná
Poslech - Antonio Vivaldi - Spring
Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti

Člověk a svět práce
VO
IKT

Řízení společnosti – Formy státu- referát
Zjistěte z internetu, zda je lepší a ekologičtější koupit si vlastní
pračku nebo chodit prát do veřejné prádelny. Práce je rozložena na
tři vyučovací hodiny.
TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář

23. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

Přísudek a jeho druhy (zaměříme se na slovesný
jednoduchý/slovesný složený)
Pravopis (opakování – pravopisné cvičení mě/mně)
Charakteristika (pracovní list)
Dílna čtení (úkol z minulého týdne)

Španělský jazyk

U3 – vida cotidiana – Qué hora es?, A qué hora?
U2 – plan de trabajo – činnosti ve vyučovací hodině

Anglický jazyk

POK
Opakování učiva – present simple tense, present continuous tense
SLA
Adverbs of manner - WB 56/1
- SB 71/4a - opsat tabulku, doplnit podle Doctor-X, SB 71/4c opsat, doplnit slova good/well, fast/fast, hard/hard

Matematika

Procenta – procvičování úvodního učiva, trojčlenka, procvičování
výpočtů pomocí trojčlenky

Přírodopis

Stavba rostlinného těla – sázení semínka, Kořen – uč. str. 68 - 69,
dostanou i prezentaci

Fyzika

Procvičování – hydrostatický tlak, hydrostatická tlaková síla
(pracovní list)
Vztlaková síla (učebnice, stručný výtah v příloze)

Dějepis

Lucemburkové na českém trůnu – Karel IV. a Václav IV.

Zeměpis

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing

záložka pro 7. ročník

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC.
VV
HV
TV

Dokončování zátiší z minulého týdne hrneček se lžičkou
Poslech – Vivaldi - Spring
Individuální příprava pro zlepšení pohybových schopností a
dovedností

Člověk a svět práce
VO

•
Formy státu

IKT
Prostudování návodu na zasílání úkolů
TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář

