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VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T26

Skladba:
Rozvíjející větné členy
Předmět
Příslovečná určení: místa a času

Práce na třídním projektu

Ve větě bezpečně poznám základní větné členy,
přívlastek shodný/neshodný a předmět.
Seznamuji se s dalším rozvíjejícím větným členem,
a to s příslovečným určením.

ANGLICKÝ JAZYK
T26

(Laušmanová)

Unit 4: minulý čas
str.80-82

Použiju minulý čas sloves pravidelných i nepravidelných.

ANGLICKÝ JAZYK
T26

(Kolbaba)

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
T26

(Voborník)

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

Rozpoznám počitatelné a nepočitatelné jméno.
Dokážu vyjádřit množství

NĚMECKÝ JAZYK
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
T26

Želvy
25.2. Test - Obojživelníci

K čemu má želva krunýř?
Co je to želvovina?
Orientuji se v nejznámějších druzích želv vodních i
suchozemských.

ZEMĚPIS
T26

Jižní Afrika.

Test - Jižní Afrika!

FYZIKA
T26 Plyny - jejich vlastnosti a tlak

DĚJEPIS
T26

Doba královská

Shrnutí Etrusků

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

Svými vlastními slovy popíši způsob vlády Etrusků,
jejich výborné znalosti a dovednosti, polyteismus.
Znám dvě teorie, jak a kdy! byl založen Řím.
Znám pojmy jako cloaca maxima, Kapitolská vlčice,
Romulus a Rémus, patricij a plebej.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T25

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



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

JINÁ
SDĚLENÍ

T26

Milí žáci a rodiče,
v pátek 25. 1. nás čeká společné bruslení v Kuřimi, očekávejte bližší informace v podobě návratky
:-).
Prosím, kontrolujte e-maily kvůli almanachu, příp. pohotově reagujte, pokud nevíte jak, mrkněte na
whatsapp.

Pohodový týden!


