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VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T25

16. 2. písemná práce: přívlastek
shodný a neshodný

Zhodnocení miniprojektu: Fiktivní město a
jeho popis

Skladba:
Předmět

Práce na třídním projektu

Představím svůj projekt a vystavím ho.

Seznamuji se s dalším rozvíjejícím větným členem,
a to s předmětem. Učím se na něho ve větě zeptat a
správně ho vyznačit.

ANGLICKÝ JAZYK
T25

(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
T25

(Kolbaba)

Countable and uncountable nouns
Some/any/no

Užívám slova spojená s počitatelnými a
nepočitatelnými podstatnými jmény

ANGLICKÝ JAZYK
T24

(Voborník)

Countable and uncountable nouns Dokážu rozpoznat počitatelné a nepočitatelné
jméno

NĚMECKÝ JAZYK
T25

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)

T25

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
T25

Plazi Seznámíme se s plazy a podíváme se na krokodýly,
hady a ještěry

ZEMĚPIS
T23

Jižní Afrika.

FYZIKA
T25

ÚT - Pascalův zákon - příklad
ČT-TEST - Kapaliny - hydrostatický tlak,
tlaková síla, spojené nádoby, vztlaková síla,
plavání těles, Pascalův zákon

DĚJEPIS
T25

Založení Říma

Doba královská

Využívám znalosti nabyté při hledání informací o
Etruscích, vím, že byli výborní stavitelé a jak své
znalosti uplatnili při založení Říma.
Znám obě dvě teorie, podle kterých byl založen Řím.

V hrubých obrysech popíši dobu královskou (král x
patricijové x plebejové x otroci), konec doby
královské a začátek republiky.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
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

T25

Milí žáci a rodiče,
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.

Klidný únorový týden!:)


