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TŘÍDA VII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Zálešáková)

T25

Mluvnice:
Souhrnné opakování učiva I. pololetí - pravopis,
větný rozbor. Souvětí - druhy.
Sloh:
Charakteristika: vnitřní, vnější, přímá, nepřímá.
Charakteristika osoby.
Literatura:
Antika - bajka, divadlo: komedie, tragedie.

Zopakuji si učivo 1. pololetí, zvážím, co je třeba docvičit,
případně si nechám vysvětlit spolužákem či učitelem.
Seznamuji se s druhy souvětí.
Charakterizuji postavu, volím vhodná přídavná jména.
Charakterizuji významnou osobnost.
Určím literární útvar bajka. Rozliším tragédii a komedii.

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T26

Some/any/no
Meals

25. 2. Much/Many/A lot of/ Little/Few - exam

Užívám slova spojená s počitatelnými a nepočitatelnými
podstatnými jmény
Vyprávím o svém stravování

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T26
Unit 4:minulý čas
str. 80-82

Použiju minulý čas sloves pravidelných i nepravidelných.

ANGLICKÝ JAZYK
(Voborník)

T26

Countable and uncountable nouns
Quantifiers - few/little, many/much and a lot of

Rozpoznám počitatelné a nepočitatelné jméno. Dokážu
vyjádřit množství



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T26

Einheit 3 Meine Schulsachen
Neurčitý člen ein,eine,ein Vyjmenuju školní pomůcky ve své tašce. Použiju neurčitý

člen ve spojení s podstatným jménem.

MATEMATIKA
(Němcová)

T26

geometrie - čtyřúhelníky rozeznám základní druhy čtyřúhelníků a narýsuji
lichoběžník, znám jeho vlastnosti

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T26

Ptáci Začneme probírat velké téma ptáci - budeme znát jejich
stavbu těla, rozmnožování, funkci křídel, prozkoumáme
vajíčko a naučíme se důležité zástupce, s kterými se
setkáváme především v našich končinách

ZEMĚPIS
(Burian)

T26

Jižní Afrika.

FYZIKA
(Doležel)

T26
ST - opakování na TEST

PÁ - TEST - Kapaliny - hydrostatický tlak, tlaková
síla, spojené nádoby, vztlaková síla, plavání těles,

Pascalův zákon

DĚJEPIS
(Burian)

T26

Velkomoravská říše.

Test - Velkomoravská říše

VÝCHOVY
T25

Hv:
Písničkáři. Karel Kryl, J. Nohavica, R. Křesťan a
další.
Nácvik dvojhlasu.

Písničky písničkářů.
Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu dvojhlasu.



Jiná sdělení
T26

.


