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VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T13

Skladba: Základní větné členy, shoda podmětu
s přísudkem

zhodnocení 1. čtvrtletní písemné práce

Bezpečně poznám podmět a přísudek ve větě a
uvedu jejich druhy.
Zopakuji si pravidla psaní shody podmětu s
přísudkem a bezpečně je používám.

ANGLICKÝ JAZYK
T13

(Laušmanová)

Unit 2C: What is in our fridge?
some/any
str. 46+47

Popíšu svůj jídelníček.
Použiju some/any .
Rozliším počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

ANGLICKÝ JAZYK
T13

(Kolbaba)

Sports in Canada and the USA
24. 11. - Unit 0 final test

Vyprávím o sportech v Kanadě a USA

ANGLICKÝ JAZYK
T13

(Voborník)

Unit 1A: Sports

NĚMECKÝ JAZYK
T13

Wiederholung Einheit 1
Test Einheit 1 Zopakuji si první lekci a otestuji svoje znalosti (umím

se krátce představit, umím říct, co mám a nemám
rád/a, sestavím správně větu, rozeznám tázací větu a
dokáži na ni odpovědět).



MATEMATIKA
T13

geometrie- trojúhelníky, shodnost Procvičuji rýsování a rozpoznám shodné
trojúhelníky, zapíšu konstrukci
trojúhelníku,

PŘÍRODOPIS
T13

Ryby - systém 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
T13

Regiony Afriky - Severní Afrika.

FYZIKA
T13

Út - opakování na test
Čt - TEST -Síla, skládání sil, tíha, těžiště a

setrvačnost

DĚJEPIS
T13

Starověké Řecko Společně s ostatními si zopakuji nejdůležitější pojmy
týkající se Řecka, pracuji se zdroji a vytvářím
myšlenkovou mapu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T13

Hv: Vánoce - lidové zvyky a koledy. Seznamuji se s lidovými vánočními zvyky a
koledami, učím se je zpívat. Společně nacvičuji
sborový dvojhlas.



JINÁ
SDĚLENÍ

T13

Milí rodiče a žáci,

v pondělí proběhne opět testování na covid. V pátek nás čeká přespávání ve škole, po adventním
jarmarku, na který jste všichni srdečně zváni, více informací viz :-). Naše třída bude mít také svůj
prodejní stánek s drobnostmi, budeme rádi, když nás přijdete podpořit.  Návratky na tuto naši třídní
akci pošlu po žácích v pondělí.

V pondělí a úterý probíhají triády, těším se na Vás!

https://www.zs-deblin.cz/event/adventni-jarmark-a-rozsveceni-vanocniho-stromu/

