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VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T35

V úterý krátká písemka na větné
členy

Druhy vět podle postoje mluvčího
Základní a rozvíjející větné členy

Sloh: vypravování

Určuji druhy vět podle postoje mluvčího a tvořím je.
Bez problému určuji větné členy ve větě.

V textu hledám a tvořím osnovu vypravování.

ANGLICKÝ JAZYK
T35

(Laušmanová)

Unit OB + 0C: food, teen idols
str. 14-17

Vyprávím o jídle.Popíšu kulturní zážitek v minulém
čase, používám pravidelná i nepravidelná slovesa

ANGLICKÝ JAZYK
T35

(Kolbaba)

Reading and talking about pets
27. 4. Stupňování přídavných jmen

Čtu, poslouchám a vyprávím o svých i cizích
domácích mazlíčcích.

ANGLICKÝ JAZYK
T35

(Voborník)

Farm animals and their young
Comparative x superlative

Pojmenuji různá zvířata a jejich mladé.
Dokážu stupňovat přídavná jména.

NĚMECKÝ JAZYK
T35

Einheit 4 Mein Tag
Popíšu činnosti dne.



MATEMATIKA
(Němcová)

T35

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

PŘÍRODOPIS
T35

Ptačí biotopy - prezentace Stručně charakterizuji hlavní ptačí biotopy a
dokážu vysvětlit, proč ten, který pták žije zrovna v
tom daném biotopu

ZEMĚPIS
T33

Oceánie.
Test - Austrálie!

FYZIKA
T35 Světelné jevy - Zatmění Měsíce a Fáze Měsíce +

opakování na TEST

DĚJEPIS
T35

ve středu písemka na boj mezi P
+ P a punské války

Krize Římské republiky
bratři Cracchové

Svými slovy popíšu, v čem spočívala krize Římské
republiky a jak se ji snažili bratři vyřešit.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T35

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.



JINÁ
SDĚLENÍ

T35

Milí rodiče a žáci,

tento týden probíhají triády, těšíme se na Vás! K + K :)


