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TŘÍDA VII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Zálešáková)

T35

Mluvnice:
Rozbor čtvrtletní PP: větný rozbor. Souhrnné
opakování.
Sloh:
Charakteristika - životopis, curriculum vitae.
Průvodní dopis.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich
významy.
Literatura:
Lidová slovesnost - rčení, přísloví, pranostiky… -
dokončení.

Zopakuji si a určuji větné členy, slovní druhy, mluvnické
kategorie.
PP - společný větný rozbor - zdůvodnění jevů..
Seznamuji se způsoby a postupy tvorby životopisu.
Pokusím se napsat průvodní dopis.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich
významy.

Poznávám pranostiky, rčení, přísloví…, seznamuji se s
jejich vznikem a významem.

ANGLICKÝ JAZYK
(Špinarová)

T36

Meeting a new teacher
Setting goals for the end of the school year

Comparing information

Používám 2. a 3. stupeň přídavných jmen ve větách,
dokážu pomocí nich porovnat informace mezi sebou

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T36

Unit OD: At the cinema
str. 18-21

Vytvořím v minulém čase otázku i zápor. Napíšu záznam z
deníku.

ANGLICKÝ JAZYK
(Voborník)

T36

Comparative x superlative
Porovnávání

Dokážu stupňovat přídavná jména.
Dokážu porovnat dvě věci pomocí odstupňovaných
přídavných jmen.



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T36

Einheit 4 Mein Tag
Popíšu činnosti během dne.

MATEMATIKA
(Němcová)

T36

Úměra, přímá a nepřímá úměrnost Umím používat úměru, rozumím, co je to přímá a
nepřímá úměrnost

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T36

Rostlinný svět Začneme s referáty na téma vaše záliby a propojení s
rostlinnou říší, budeme se věnovat stromům kolem nás.

ZEMĚPIS
(Burian)

T36

Asie.

FYZIKA
(Doležel)

T36
ST - TEST - Světelné jevy

Zdroje světla a jeho šíření, Zatmění Slunce a Měsíce,
Fáze Měsíce

DĚJEPIS
(Burian)

T36

Český stát za vlády posledních Přemyslovců.

VÝCHOVY
T36

Hv:
Polyfonie.
Nácvik dvojhlasu, trojhlasu, kánon.
Orffovy hudební nástroje - bicí. Seznámení, hra na
tyto nástroje, rytmus.

Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu
dvojhlasu. Pokouším se zazpívat kánon.
Seznamuji se s bicími hudebními nástroji z Orffovy školy,
pokouším se na ně hrát, zaměřuji se na rytmus.



Ov:
Test - integrační seskupení.

Jiná sdělení
T36


