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VII. B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsem splnil/a, když...

ČESKÝ JAZYK
T10

středa 3. 11. diktát

Skladba: základní větné členy - podmět a
přísudek

Seznamuji se s větnými členy. Ve větě bezpečně
poznám podmět a přísudek. Seznamuji se s druhy
přísudku.

ANGLICKÝ JAZYK
T10

(Laušmanová)

Unit 1:Sports day invitation
str. 34-36

Vytvořím pozvánku na sportovní den.

ANGLICKÝ JAZYK
T10

(Kolbaba)

Writing about my school
Present Simple and Continuous
5. 11. - Present Continuous - opravná

Píši o své škole
Opakuji si používání přítomných časů

ANGLICKÝ JAZYK
T10

(Voborník)

Unit 0: Alternative school Rozlišuji a používám oba přítomné časy.

NĚMECKÝ JAZYK
T10

Časování slovesa SEIN a jeho procvičování
Naučím se a použiji sloveso SEIN v krátké větě.

MATEMATIKA
T9

Aritmetika- zlomky-násobení. dělení Procvičuji práci se zlomky

PŘÍRODOPIS Kruhoústí - mihule Mihule:



T10 Paryby ● Popíšu vzhled mihule.
● Vysvětlím název skupiny ,,kruhoústí”.
● Vím, kde žijí mihule, čím se živí a jak mohou být

nebezpečné pro ryby.
Paryby:

● Uvádím minimálně 5 charakteristik paryb.
● Vím, kde paryby žijí a čím se živí.
● Rozdělím paryby na základě vnějších znaků

(tvaru těla) do 2 skupin a uvádím příklady
zástupců.

ZEMĚPIS
T10 Severní Afrika.

FYZIKA
T10 Síla a její vlastnosti

DĚJEPIS
T10

středa 3. 11. zkoušení

Starověký Egypt a Mezopotámie V úterý si společně látku ještě doladíme a
zopakujeme, pobavíme se o dokumentu, který jsme
s pár z Vás zhlédli a v úterý proběhne zkoušení.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T10

Hv:
Hudební nástroje v antice. Nácvik dvojhlasu.

Nacvičuji sborový dvojhlas.

JINÁ
SDĚLENÍ

T10

Milí žáci,
prvního a osmého listopadu Vás čeká opět testování - platí stejná pravidla jako v září - testují se
všichni žáci, kteří nejsou očkovaní, nedonesli papír, že prodělali covid, nebo nemají papír o platném
testu. Pokud jste certifikát již donesli jednou do školy, nemusíte ho nosit znovu.



Před prázdninami jsme založili společnou třídní skupinu na WhatsAppu, prosím, přidejte se tam
navzájem (zakladatelkou je starostka třídy). Kdyby nastal jakýkoliv problém, spojíme se tam rychleji
:-).

Pohodové podzimní prázdniny! :-)


