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VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T24

Zhodnocení miniprojektu: Fiktivní město a
jeho popis

Skladba:
Přívlastek postupně rozvíjející a
několikanásobný
Pravopis, jazykový rozbor

Práce na třídním projektu

Seznamuji se s přívlastkem postupně rozvíjejícím a
několikanásobným, poznám rozdíl mezi nimi.

ANGLICKÝ JAZYK
T24

(Laušmanová)

Unit 4: popis města
minulý čas slovesa TO BE
Učebnice str. 74-76

Popíšu město a místa v něm.
Použiju slovesa was/were.

ANGLICKÝ JAZYK
T24

(Kolbaba)

Countable and uncountable nouns
Much/many/a lot of
Few/little/a few/a little

Rozlišuji počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména a podle toho je užívám
Určují množství různých věcí

ANGLICKÝ JAZYK
T24

(Voborník)

Unit 3 - Food



NĚMECKÝ JAZYK
T24

Test 2.lekce
Úvod do 3.lekce Ich und meine Schule Ověřím si v testu své znalosti a úspěšně zakončím

2.lekci
Vyjmenuju školní potřeby..

MATEMATIKA
(Němcová)

T24

Sčítání a odčítání, násobení a dělení
kladných a záporných  desetinných čísel

Osvojím si a procvičím si sčítání a odčítání,
násobení a dělení kladných a záporných celých

čísel, vím, co to jsou racionální čísla a procvičím si
jejich sčítání a odčítání.

PŘÍRODOPIS
T24

Obojživelníci
Bezocasí

Seznámíme se s našimi i cizími žábami.
Rozpoznám kuňku, skokana, ropuchu a rosničku

ZEMĚPIS
T23

Jižní Afrika.

FYZIKA
T24 TEST - Kapaliny - hydrostatický tlak, tlaková

síla, spojené nádoby, vztlaková síla, plavání
těles, Pascalův zákon

DĚJEPIS
T24

Založení Říma

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T24

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

Milí žáci a rodiče,



T24 nezapomeňte, že se trošku pozměnil rozvrh a někteří z Vás mají v pondělí nultou hodinu němčinu.

V pondělí se opět všichni testujeme, testovat se nemusí ten, kdo měl covid potvrzený testem PCR, a to
30 dní od provedení testu.

Prosím sledujte edookit, je teď těch izolací, karantén a suplování opravdu hodně. Taktéž moc děkuji,
že mě hned informujete o karanténě či izolaci.

Příjemný únorový týden! :-)


