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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyučující 

Čj  
(5h) 

Vedlejší 
věta 
přívlastkov
á 
 
 
 
 
 
 
Literatura 
 
 
 
 
 
Sloh 

str.97 - opsat z 
modrého rámečku 
dopředu do sešitů, cv. 
1 - dozadu do sešitů, 
opsat, podtrhnout VV a 
určit její druh 
 
str. 97/2a dozadu do 
sešitů, opsat, 
podtrhnout VV a určit 
její druh 
 
Vyhledejte informace o 
Williamu 
Shakespearovia 
vypište si je dopředu 
do literárních sešitů 
(život a dílo). Napište 
děj tragédie Romeo a 
Julie 
 
Na linkovaný papír A4 
přepište slohovou 
práci Popis obrazu 
(odevzdáte ve škole). 

modrý 
str. 6/ cv. 5 
pište do 
pracovních 
sešitů 
 
 
 
 
 
 
 
Co je drama? 
Jak se dělí? 
Jaké má 
části? - 
vypracujte 
dozadu do 
literárních 
sešitů 

 Šm 

M  
(3h) 

Shodnost, 
racionální čísla 

Na internetu zadat 
Pracovní list shodnost 
trojúhelníků, heslo 
Shodnost-věty o 
shodnosti trojúhelníků 
domácí příprava - 
www.zskolin 
18-shodnost 
trojúhelníků,zsintegra.c
z 
Pracovní list racionální 
čísla 
Racionální čísla 
pracovní list Název 
školy-1 zslovosice.cz 
Racionální čísla a jejich 
užití-zstravnik.cz 
MG0311 Zlomky, 
des.zlomky,smíšená 
čísla - pracovní list 
Matematika 7. 
ročník-portal.zs-dd.cz, 

 Vypracovat na papír, 
možno odevzdat po 
příchodu do školy, 
bude hodnoceno jako 
bonusová práce navíc. 

Pok 

http://www.zskolin/


str 89 - 37)Slovní 
úlohy-trojčlenka-př.a 
nepř.úměrnost 

AJ 
(3h) 

Předpřítomn
ý čas -  - 
zopakujte si 
předpřít. čas na 
tomto videu 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=ENao97DD
mQQ 
 
porovnejte 
minulý a 
předpřítomný 
čas v tomto 
videu 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=De24Isi6R
k0&t=103s 

33 / 4 - pozměňte 
takto: Napište si 
seznam 6 domácích 
povinností (prací), 
doplňte křížky a fajfky, 
a napište věty v 
předpřítomném čase 
se slovy already (co 
jste již udělali) a yet 
(co jste ještě neudělali) 
a odešlete MAILEM na 
moji školní adresu 
str. 34 - celá - pošlete 
MAILEM výsledky, a to 
způsobem, který je 
popsán v dalších 
informacích 

28/4 - 
přečíst a 
doplnit 
chybějící 
slovo 
 
29/ 5 - 
sestavit věty 
z tabulky a 
přepsat do 
dialogu 
 29 / 6 - 
doplnit slova 
just, already, 
yet a dopsat 
poslední 
dialog 
29/ 7 - 
zašktnout , 
co jste dělali 
a co ne a 
napsat 
souvětí dle 
vzoru. 

uč.str. 34  - MAILEM do 
22.3.  na adresu 
mcgrath.lenka@zsdol
niroven.cz  
 
cv 1. - vypište 5 nemocí 
a 5 zranění 
cv. 2 - vypište výrazy s 
make, do, have 
cv. 3 - použij 
předpřítomný čas nebo 
minulý a vypište pouze 
to, co byste doplnili do 
volných kolonek 
cv. 4 - napište pouze to, 
co byste zakroužkovali 
cv 5 - napište pouze to, 
co byste doplnili 
cv. 7 - napište pouze 
správné pořadí dialogu 
( 1a, 2…) 

McG 

ZNj 
(2h) 

Slovní zásoba 
1. a 2. lekce, 
práce s 
textem 

str.19/15 a - Meine 
Freunde - přečíst, 
ústně přeložit. 
str.19/15 b - opsat věty 
1-12 do Schulheftu a 
napsat R(richtig) - 
F(falsch) 

str. 18 - 
doplnit 
cvičení, 
která nejsou 
dodělaná 

 Ba 

D  
(2h) 

Jak se žilo ve 
vrch. 
středověku 

str.65-70 
 
(hrady a rytíře jen 
přečíst, něco v sešitě 
máme) 

- Dějiny 
udatného 
č.národa 
- youtube 
- A-Z kvíz na 
TV Déčko 

vysvětli pojmy: 
- nové zeměď. nářadí 
- trojpolní systém (+obr) 
- středověká kolonizace 
- uspořádání domu 
středověká města: 
- rámeček str. 67 
- vzhled města 
- středověký jídelníček 
 
do e-mailu cv.,3,4 str. 
64 

Se 

Př 
(2h) 

Pěvci - 
dokončit 

Nelétaví ptáci 
- výpisky 

str. 34 - 39 
zkontrolovat, případně 
doplnit výpisky do 
sešitu 

str. 39/1 do 
sešitu 
dozadu 
str.39/2 
referát na 
zvláštní 

průběžně pracovat na 
zadaném referátu 
(pěvci) 
 
pokud máte hotovo, 
můžete poslat mailem 

Voj 
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papír nebo 
čtvrtku 
 

vojtkova.iva@zsdolniro
ven.cz 
děkuji těm, co už poslali 
 

F 
(1h)  

Rovnovážná 
poloha tělesa 

učebnice str.  52 - 53 
přečíst, zapsat žlutý 
rámeček ze str. 53. 

str. 
54/otázky a 
úkoly O 1 - 3 
písemně 
dozadu do 
sešitů, U 1 -5 
zkuste 

 Šm 

Z 
(2h) 

Závěrečné 

opakování Asie 

  
Austrálie 

str. 43 

  

str. 45-47 

- google 
slepé mapy 
- A-Z kvíz na 
TV Déčko 
- ref., pwp 
- turistické 
zajímavosti..
. 
 

- projít si otázky 

(některé jsme dělali) 

- úkoly 3 a 4 do e-mailu 

 

- charakteristika, 

rekordy, nej (použij 

atlas, internet) 

- přírodní podmínky 
(povrch, podnebí, 
vodstvo, typy krajin, 
živočichové) 

Se 

VkO Člověk, stát a 

právo, principy 

demokracie 

str. 24-26 vyber si a 
vytvoř pwp 
- st. symboly 
- prezidenti 
(pošli na 
e-mail) 

ČR - stát, ve kterém žiji 

- přečti 

- vypiš nadpisy a silně 

vytištěné pojmy 

- schéma str. 25 

- seznam prezidentů 

 

VkZ Sebepoznání, 
sebereflexe 

Pracovní list, který byl rozdán - odpovědi Úkol č. 2 ( ot. 1-5) Voj 

VV vše zůstává (podle zájmu, možností a šikovnosti) 

- jarní motivy - obrázky, dekorace 

- Velikonoce - obrázky, antistresové  omalovánky 

- dárečky k zápisu do 1. tř. (záložky, zapichovátka, zvířátka z ruliček..) 

- quilling (výtvarná technika z proužků papíru) 

Se 

TV 
(2h) 

Švihadlo 
-sestava 
procvičování 
Cviky s vlastní 
vahou těla 

  https://www.tabatawor
kout.cz/8-jednoduchych
-cviku-s-vlastni-vahou-t
ela/ 
můžeš samozřejmě na 
internetu najít a cvičit i 
jiné 

Voj, Kašp 
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