MIMOŘÁDNÝ PLÁN VÝUKY OD 9. - 13. 3. 2020
7. třída
Předmět

Učivo

Písemka

Poznámka
Do konce tohoto týdne splnit:

ČESKÝ JAZYK
T27
mimořádný

Prosím všechny, aby si přečetli v učebnici na
straně 66 Věty žádací a napsali si do sešitu
za c) Věty žádací a udělali krátký výpisek o
těchto větách. Tím zakončíme zápis v sešitě
o druzích vět podle postoje mluvčího.
Jelikož je to opakování z nižších ročníků,
zkuste, prosím, udělat cvičení na stranách 31
a 32 v PS, všichni to zajisté zvládnete levou
zadní a ve škole si to zkontrolujeme.

SKLADBA
Druhy vět podle postoje mluvčího

Co se týče Sedmopolisu, nebudeme tento
měsíc nové číslo nijak příliš honit, spojte se
ale skrze e-maily s osmákama a zkuste
napsat články i tak, nejspíše vydáme až
dvojčíslo za duben/květen, o dalších krocích
Vás budu informovat vzhledem k situaci.
Také se prosím přihlašte na Umimeto.org,
zatím je tam pouze Natka, Marťa, Pavel,
Lukáš, Viky, Martin, Davča (U.?), Sára, Api
a Eliška. Ostatní prosím, pokud mají účet, se
přihlásit heslem třídy: 7_7 (7. třída ZŠ
Deblín). Kdo nemá dosud funkční účet,
nechť napíše Mgr. Romaně Maláskové, která
je správkyní za školu. Na tento web budete
dostávat také úkoly.
Děkuji Všem za spolupráci!:-)

ANGLICKÝ JAZYK
T27 - mimořádný

Adjectives
Comparative and Superlative

Great Britain
- po návratu do školy

NĚMECKÝ JAZYK
T27 mimořádný

Einheit 3., neue Vokabeln,
gern und am liebsten

Práce v příloze. Dvě cvičení- opakování,
vytvořit si o sobě die Sonne a čtení U. s. 32.

MATEMATIKA
T27 - mimořádný

Racionální čísla - pracovní listy v příloze.
Není třeba listy tisknout, stačí příklady
vypočítat do školního sešitu.

Do konce týdne si žáci zopakují počítání s
racionálními čísly. Prosím, aby všichny
vypočítali cvičení 1, 2, 3. Rychlejší a
šikovnější žáci mohou spočítat cvičení 6 a 7.

PŘÍRODOPIS
T27 - mimořádný

Ptáci - zástupci

Prosím o:
● nastudování kapitoly ,,Vodní ptáci” v
učebnici na str. 40 - 41
● vyhotovení stručného zápisu
● vypracování otázek a úkolů 1. - 4. ze
str. 41
Doporučuji vyhledat si obrázky zástupců i
na internetu nebo v jiných knihách.

DĚJEPIS
T27 - mimořádný

Přemyslovci

ZEMĚPIS
T27 - mimořádný

Tvorba obrysové mapy Asie

Raný středověk
Anglie, Francie, Byzanc, Arabové,
Křížové výpravy, Vikingové, Slované
- po návratu do školy

Procvičování pomocí Umimeanglicky.cz
(heslo třídy KOL7) - téma Adjectives
comparative / superlative
vypracovat alespoň 5 cvičení na štít 3

Shlédnout na Youtube díly 11 a 12 z Dějin
udatného českého národa

Každý žák si doma vytvoří obrysovou mapu,
šířka mapy cca 18 cm (aby se vešla do sešitu
na jednu stranu)

FYZIKA
T27
OBČANSKÁ
VÝCHOVA
TP27 - mimořádný

Globální ekologické problémy - poster

Bližší informace v příloze - OV POSTER

Jiná sdělení
T27 - mimořádný

Vážení rodiče, všechny přílohy, na které se v týdenním plánu odkazujeme, jsou ke stažení pouze prostřednictvím Edookitu. Ze
stránek školy lze stáhnout pouze týdenní plán bez příloh. Je možné, že v dalších týdnech Vám, nebo Vašim dětem budou
přílohy posílat přímo vyučující.
Všichni žáci od mě dostali na začátku druhého pololetí přihlašovací údaje na “Umímeto.org”. Někteří učitelé budou tyto stránky
využívat k procvičovaní i hodnocení žáků! Každý učitel, který bude chtít těchto stránek využít, sdělí kód třídy, přes který se dostanete k
úkolům.
Dále jsem chtěla požádat žáky, aby zprovoznili své mailové adresy. V 6. třídě jsme si je všichni zakládali. Ráda bych využila emailové
komunikace na přímý kontakt se žáky. Prosím, aby každý žák odeslal mail s textem, kde uvede své jméno, na adresu
jahorna.zsdeblin@gmail.com.
Budu k dispozici každý všední den na výše uvedeném mailu, nebo prostřednicvtím Edookitu. Pokud bude žákům něco nejasného,
nebudou rozumět zadání úkolu apod. nechte ideálně děti samotné, ať zkusí zkontaktovat učitele a domluvit se na práci. Všechny
mailové kontakty jsou na stránkách školy.
Děkuji Vám všem za spolupráci. Doufejmě, že se brzy opět ve zdraví sejdeme.

