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TŘÍDA VII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Zálešáková)

T30

Mluvnice:
Druhy souvětí, druhy vedlejších vět. Přístavek.
Sloh:
Administrativní styl, dopis, žádost.
Tiskopis.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich
významy.
Literatura:
Středověká literatura, rytířské eposy, rytířská
lyrika, cestopisy...

Určuji druh souvětí. Umím určit větu hlavní a vedlejší.
Určuji druhy vět vedlejších.
Umím určit přístavek a správně použít interpunkci.
Znám zásady administrativního stylu, učím se napsat
žádost,
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich
významy.

Seznamuji se s významnými díly středověku a
představiteli této epochy.

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T30

Asking and answering questions
Healthy and unhealthy eating

23. 3. Some, any, no exam

Čtu a vytvářím v angličtině recepty na pokrmy.
Hovořím stravování v Česku.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T30
Unit : Teen idols
films and stars
textbook p. 90-92

Pojmenuju druhy filmů a popíšu je.

ANGLICKÝ JAZYK
(Voborník)

T27

Recipes
Quick test - food & containers

Osvojím si slovní zásobu spojenou s vařením,
porozumím jednoduchým receptům.



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T30

Einheit 3: Slovesa haben, brauchen, kaufen +
4.pád Používám daná slovesa v krátkých větách s neurčitým

členem ve 4.pádě (Mám pero. Potřebuju tužku.)

MATEMATIKA
(Němcová)

T30

Poměr, měřítko mapy Umím použít poměr, rozdělit celek v poměru, namíchat
směs v poměru,

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T30

Ptáci jednotlivé skupiny ptactva, jejich hlavní zástupce,
poznávání, chování, zpěv

ZEMĚPIS
(Burian)

T30

Austrálie a Oceánie.

FYZIKA
(Doležel)

T30
Základy meteorologie + opakování na test

TEST - Plyny - vlastnosti plynů, atmosférický tlak,
Atmosféra Země, základy meteorologie

DĚJEPIS
(Burian)

T30

Formování prvních státních celků v Evropě.

VÝCHOVY
T30

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

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

Jiná sdělení .



T30


