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TŘÍDA VII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Zálešáková)

T27

Mluvnice:
Větný rozbor. Druhy souvětí.
Skloňování zájmena jenž.
Sloh:
Rozbor PP: Charakteristika osoby.
Rozšíření slovní zásoby o podstatná a přídavná
jména - vlastnosti - sl. útvar popis.
Literatura:
Středověká literatura, rytířské eposy.

Určuji druh souvětí.
Seznámím se se skloňováním zájmena jenž.

Poučím se ze závěrů a rozboru PP:
Charakteristika významné osobnosti. Hledám vhodná
přídavná jména k tomuto popisu.

Seznamuji se s významnými díly středověku.

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T27

Some/any/no
Meals

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

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

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T27
Unit 4:minulý čas
str. 86-87, dokončení lekce 4 i v pracovním
sešitě

Použiju minulý čas sloves pravidelných i nepravidelných.
Vyprávím o svém víkendu i prázdninách.

ANGLICKÝ JAZYK
(Voborník)

T27

Countable and uncountable nouns
Some / any

Test - few/little, much/many on Tuesday

Naučím se používat some a any



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T27

Einheit 3 Meine Schulsachen
Neurčitý člen ein,eine,ein
Mein Computer

Použiju neurčitý člen ve spojení s podstatným jménem.
Popíšu vybavení počítače pomocí jednotlivých slovíček.

MATEMATIKA
(Němcová)

T27

geometrie -osová, středová souměrnost Rozpoznám jednotlivé druhy souměrnosti,  umím
narýsovat osově souměrné útvary

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T27

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)

T27

Austrálie a Oceánie.

FYZIKA
(Doležel)

T27
Vlastnosti plynů a atmosférický tlak

DĚJEPIS
(Burian)

T27

Český stát v době knížecí. Formování prvních státních
celků v Evropě.

VÝCHOVY
T27

Hv:
Hudebně-pohybová činnost - tanec. Dvoudobý -
polka, třídobý - valčík. Nácvik kroků.
Nácvik dvojhlasu.

Pokouším se tancem vyjádřit rytmus, nacvičuji kroky k polce a
valčíku.
Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu dvojhlasu.

Jiná sdělení .



T27


