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TŘÍDA VII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Zálešáková)

T14

Mluvnice
Větné členy, slovní druhy - větný rozbor (cca 10
min.)
Větné členy - opakování, předmět. Modální slovesa
v přísudku slovesném. Slovní zásoba.
Sloh
Slohová písemná práce: Vánoce - popis statický a
dynamický.
Literatura
Literatura středověku: lidová slovesnost, pohádky,
říkadla, koledy.

Zopakuji si pravopis psaní i/y,  obecných/vlastních
jmen, větné členy: základní, přívlastek, příslovečné
určení, předmět. Ve větě bezpečně poznám a určím
základní větné členy, přívlastek, příslovečné určení,
předmět. Zopakuji si slovní druhy.
Vypracuji osnovu slohové práce.
Seznamuji se s literaturou středověku: lidová
slovesnost, pohádky, říkadla, koledy.

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T14

Sports that I want to do
3. 12. Sports

Rozmýšlím, co který sport obnáší a probírám, jaký sport
je pro mě ten pravý

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T14
Unit 2: I love food!
str.50+51

Vytvořím recept.
Popíšu českou kuchyni. .

ANGLICKÝ JAZYK
(Voborník)

T14

Unit 1A: Sports,
sport equipment

Upevňuji a rozšiřuji si slovní zásobu týkající se sportu a
sportovního vybavení



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T14

Einheit 2 Meine Familie
Seznámím se více s německými členy der, die, das.
Vyjmenuji členy své rodiny.

MATEMATIKA
(Němcová)

T14

násobení a dělení zlomků zopakuji si násobení zlomků a osvojím si
dělení zlomků

PŘÍRODOPIS
(Jandásková)

T11

Kruhoústí - mihule
Paryby

Mihule:
● 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
(Burian)

T14

Afrika - regiony (Sahara)

FYZIKA
(Doležel)

T14

Akce a reakce, Momentová síla

DĚJEPIS
(Burian)

T14

Raný středověk: francká říše

VÝCHOVY
T14

Hv: Projekt Vánoce - lidové zvyky a koledy. Umělé
koledy.

Seznamuji se s lidovými vánočními zvyky a koledami,
učím se je zpívat. Společně nacvičuji sborový dvojhlas.



Jiná sdělení
T14


