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VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T14

Skladba: Základní větné členy, shoda podmětu
s přísudkem
Pravopis
Sloh: PF 2022

Bezpečně poznám podmět a přísudek ve větě a
uvedu jejich druhy.
Zopakuji si pravidla psaní shody podmětu s
přísudkem a bezpečně je používám.
Procvičuji pravopis.
Dodělejte v Canvě PF (nejdéle do středy 1. 12.),
ve čtvrtek si je budeme hodnotit.

ANGLICKÝ JAZYK
T14

(Laušmanová)

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

Vytvořím recept.
Popíšu českou kuchyni.

ANGLICKÝ JAZYK
T14

(Kolbaba)

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
T14

(Voborník)

Unit 1A: Sports,
sport equipment

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

NĚMECKÝ JAZYK
T14

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



MATEMATIKA
T14

Násobení a dělení zlomků Zopakuji si násobení zlomků a osvojím si
dělení zlomků.

PŘÍRODOPIS
T13

Lalokploutví a dvojdyšní, mořské ryby
3.12. Test Kruhoústí, paryby

Dokážu popsat a poznat  latimerii, poznám
bahníka.
Orientuji se v hospodářsky významných mořských
rybách.

ZEMĚPIS
T14

Regiony Afriky - Sahara

FYZIKA
T14

Akce a reakce, Momentová síla

DĚJEPIS
T13-14

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

HUDEBNÍ VÝCHOVA
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

Milí rodiče a žáci,

děkuji všem za zodpovědný přístup v této nelehké situaci. V pondělí proběhne další testování,
nejspíše nás čeká teď každý týden. Jestliže není celá třída v karanténě prosím ty, kteří naneštěstí jsou,
aby si od svých spolužáků zjišťovali informace, co se ve škole probírá a učivo si doplnili. Popř.
napsali mně nebo Kristýně, rádi Vám všichni pomůžeme.

Jelikož se nekonal jarmark, máme spoustu keramických broží a perníčků na prodej. Co si



,,nerozebereme” my ve třídě, bude vystaveno v pátek 3. 12. pro zájemce z jiných tříd a zaměstnance
školy ve sborovně.


