
VII.A - Učivo od 6.dubna – (v platnosti zůstávají úkoly i dřívější!!!) 

Český jazyk  
 

Informace o učivu a úkolech najdete na stránkách 
https://1zszateccestina7.tridnistranky.cz/prihlaseni/ 

 

přihlašovací jméno: cestina7 

 

heslo: 2000cestina7 

 

Anglický jazyk – p.u. Štrossová 

 
Úkoly prosím posílejte buď na mail: strossova.dasa@seznam.cz 
nebo na Messenger či WhatsApp.  
Pro lepší komunikaci máme vytvořenou skupinku na Messengeru, bylo by dobré být její součástí a 
komunikovat. 
Kdo nemá možnost internetového připojení, klidně mě kontaktujte na soukromém čísle:  
775 000 125 
Chápu, že zrovna angličtina bez výkladu učitele je obtížná. Nebojte se na mě obrátit, ráda vám 
pomůžu.  
Věrím, že to společně zvládneme.  
Opatrujte se! 
 
Úkoly od 6.4.-17.4.2020 
 
• učebnice:  str.51/3a - zapsat do sešitu - přeložit 
                     str.51/4a  - vyhledat v textu a zapsat do sešitu (mluvíme-li o plánování  blízké 
budoucnosti - používáme přítomný čas průběhový)  
                     str.51/5a - na A4 napsat svůj plán na týden do přehledné tabulky (jako to je v tomto 
cvičení) a napsat pod něj v celých větých vaše plány, prosím vymyslete si záživný ne “corovid stay 
home plan” :)) (poslat na výše uvedené nejpozději do 17.4. do 16.00) 
 
• pracovní sešit: str. 78/4.4 - samostudium, zápis do sešitu 
                             str. 40, 41 - vypracovat (poslat na výše uvedené nejpozději do 17.4. do 16.00) 
 
• online procvičování: www.oup.com/elt/project 
                                      https://www.umimeanglicky.cz 
 
• užitečné odkazy:  
- gramatika:  
 https://www.youtube.com/watch?v=VS7_qa6AL4s 
 https://www.youtube.com/watch?v=mHabpWUD0DU 
 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-continuous-future-arrangements 
 
 
- slovní zásoba: 
https://www.youtube.com/watch?v=T83AAK0emjM (troch czenglish, ale vše potřebné tam je) 
https://www.youtube.com/watch?v=jG7BEUivxWU 
https://www.youtube.com/watch?v=xJG9z3sEX-s 
 (jako ukázky, že takto jednoduchý dialog bychom určitě zvládli.:))  
 
- něco navíc: 



- pracovní listy na procvičení aktuální látky (nepovinné) 
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/search/future+arrangements 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-present-
continuous-future-arrangements-worksheet.pdf 
https://www.umimeanglicky.cz 
 
- pokud máte přes to všechno učení trochu času:  
poslechy:  
https://www.esl-lab.com 
https://lyricstraining.com 
http://www.dailyesl.com 
 
a ještě něco navic: 
 www.kahoot.com (múžete spolu hrát na dálku) 
  https://www.youtube.com/user/BBSobotka (můj oblíbený, najdete spousta krásných videí) :)) 
  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice 
 

Zeměpis  
 

Stránky pro výuku jsou na adrese https://zemepriroda.tridnistranky.cz/prihlaseni/          

Přihlašovací údaje: 

Přihlašovací jméno: zemepis2019  

Heslo: zemepis20182019  
 

Matematika  
 

Vše pro matematiku najdete na stránkách https://matematika7ana1zszatec.tridnistranky.cz 

 

Uživatelské jméno: matika7a 

Heslo: 2000matika7 

 

Přírodopis 

Stránky pro výuku jsou na adrese https://zemepriroda.tridnistranky.cz/prihlaseni/          

Přihlašovací údaje: 

Přihlašovací jméno: zemepis2019  

Heslo: zemepis20182019  

 

Fyzika 

 

Vše pro fyziku najdete na stránkách https://fyzika7na1zszatec.tridnistranky.cz 

 

Uživatelské jméno: fyzika7 

Heslo: 2000fyzika7 

 


