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TŘÍDA VII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Zálešáková)

T31

Mluvnice:
Příprava na písemnou práci: pravopis, větný rozbor.
Sloh:
Charakteristika - životopis, curriculum vitae.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich
významy.
Literatura:
Středověká literatura, rytířské eposy, rytířská
lyrika, cestopisy...

Zopakuji si základní pravidla pravopisu, určuji větné
členy, slovní druhy a mluvnické kategorie.
PP: čtvrtek 31. 3. - pravopis.
Seznamuji se způsoby a postupy tvorby životopisu.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich
významy.

Seznamuji se s významnými díly středověku a
představiteli této epochy.

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T31

Unit 2 revision
Animal world

1. 4. Unit 2 final exam

Opakuji učivo 2, lekce
Bavím se anglicky o zvířatech

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T31
Unit 5 : Teen idols
a star´s biography
textbook p. 94-97
minulý čas- otázky

Vytvořím životopis oblíbené celebrity.
Použiju nová nepravidelná slovesa (str. 94).
Vytvořím otázky v minulém čase.

ANGLICKÝ JAZYK
(Voborník)

T27

Recipes
Making a meal

Osvojím si slovní zásobu spojenou s vařením,
porozumím jednoduchým receptům.
Hovořím o přípravě jídla.



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T31

Wiederholung Einheit 3
Test Einheit 3 Opakuji slovíčka a gramatiku dané lekce. Ověřím si své

znalosti v testu.

MATEMATIKA
(Němcová)

T31

měřítko mapy, úměra Umím používat měřítko mapy, rozumím, co je to úměra

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T31

Ptáci Čekají nás referáty na vámi vybrané skupiny ptáků - úterý
Antonín, Julie, Ája, budeme pátrat po zajímavostech,
podle kterých si ptáky můžeme zapamatovat, zmapujeme
akce a novinky České společnosti ornitologické

ZEMĚPIS
(Burian)

T31

Austrálie a Oceánie.

FYZIKA
(Doležel)

T31
Archimédův zákon pro plyny

Podtlak, přetlak, vakuum

DĚJEPIS
(Burian)

T31

Formování prvních státních celků v Evropě.

VÝCHOVY
T31

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

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



Jiná sdělení
T31

.


