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VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T36

Skladba:
Druhy vět podle postoje mluvčího

Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný
ekvivalent

Sloh: vypravování

Určuji druhy vět podle postoje mluvčího a tvořím je.
Seznamuji se s těmito pojmy a učím se je
rozeznávat a tvořit.

Seznamuji se s jazykovými prostředky vypravování.

ANGLICKÝ JAZYK
T36

(Laušmanová)

Unit OD: At the cinema
Minulý čas
Str. 18-21

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

ANGLICKÝ JAZYK
T36

(Špinarová)

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
T36

(Voborník)

Comparative x superlative
Porovnávání

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



NĚMECKÝ JAZYK
T36

Einheit 4 Mein Tag
Popíšu činnosti během dne.

MATEMATIKA
T36

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

PŘÍRODOPIS
T36

Vodní ptáci
Test - ptáci (bez systému)

Seznámím se s hlavními skupinami ptáků žijících v
okolí vod, poznám naše nejběžnější druhy.
Dokážu vysvětlit, jak se přizpůsobili životu u nebo
na vodě.

ZEMĚPIS
T33

Oceánie.
Test - Austrálie!

FYZIKA
T36

ÚT - opakování
ČT - TEST - Světelné jevy
Zdroje světla a jeho šíření, Zatmění Slunce a
Měsíce, Fáze Měsíce

DĚJEPIS
T36

Krize Římské republiky
bratři Cracchové

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

HUDEBNÍ VÝCHOVA
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.



JINÁ
SDĚLENÍ

T36

Milí rodiče a žáci,

tento týden nás v úterý čeká Úžasné divadlo fyziky (ÚDIF), 4. - 5. hodina, částka (80,-) bude
zaplacena z třídního fondu.

Podařilo se nám na poslední chvíli zajistit lístky na úžasnou výstavu Tutanchamon na výstavišti v
Brně, která nás tedy čeká ve čtvrtek 5. 5. Návratky obdržíte v pondělí.

V pondělí si projdeme, kolik kdo bude doplácet do třídního fondu (někteří nezaplatili fond od
října až do teď). Na každý měsíc se přispívá 50,-.

Děkujeme za milá setkání při triádách.

Krásné jarní dny! K + K

https://www.tut-brno.cz/

