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VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T29

Skladba:
Rozvíjející větné členy
Přívlastek
Předmět
Příslovečná určení: místa a času, způsobu

Sloh: Vypravování

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

Hledám v příbězích dějovou posloupnost
vypravování, tvořím osnovu.

ANGLICKÝ JAZYK
T29

(Laušmanová)

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

Pojmenuju druhy filmů a popíšu je.

ANGLICKÝ JAZYK
T29

(Kolbaba)

Cooking and recipes
Eating in the Czech Republic

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

ANGLICKÝ JAZYK
T29

(Voborník)

Countable and uncountable nouns
Some / any

Naučím se používat some a any



NĚMECKÝ JAZYK
T29

Einheit 3 Nepravidelné sloveso HABEN,
zápor KEIN Časuju nepravidelné sloveso ,,haben” a používám jej v

krátkých větách (Mám pero. Nemám tužku. atd.)

MATEMATIKA
(Němcová)

T29

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Umím použít poměr, rozdělit celek v poměru,
namíchat směs v poměru, rozpoznám přímou a

nepřímou úměrnost

PŘÍRODOPIS
T29

Hadi Poznám hada od ještěra
poznám užovku od zmije.
Orientuji se v cizokrajných hadech

ZEMĚPIS
T29

Austrálie a Oceánie.

Test - Jižní Afrika!

FYZIKA
T29 Základy meteorologie

Opakování na test

DĚJEPIS
T29

Boje za ovládnutí Itálie Římem

Politické zřízení republiky

Svými slovy zhruba popíši, jakým způsobem si Řím
podmanil celou Itálii.

Seznamuji se s politickým zřízením rané římské
republiky.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T29

Hv: Pokouším se tancem vyjádřit rytmus, nacvičuji kroky k
polce a valčíku, polonéze, mazurce.



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

Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu dvojhlasu.

JINÁ
SDĚLENÍ

T29

Milí žáci,

vybíráme 170,- na nové PS do angličtiny, prosím o přinesení, nejlépe hned v pondělí po prázdninách,
děkuji.


