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TŘÍDA VII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Zálešáková)

T37

Mluvnice:
Slovesné třídy a vzory.
Pravopis - zdůvodňování. Větný rozbor.
Sloh:
Charakteristika - životopis, curriculum vitae.
Průvodní dopis. Popis - líčení.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich
významy.
Literatura:
Rozdělení do slohových období - renesance,
humanismus, baroko.

Seznamuji se a určuji slovesné třídy a vzory, procvičuji
slovní druhy, mluvnické kategorie.
Procvičuji pravopis.
Seznamuji se způsoby a postupy tvorby životopisu a
průvodního dopisu. Pokusím se napsat průvodní dopis.
Seznamuji se se slohovým útvarem “líčení”.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich
významy.

Poznávám, seznamuji se se slohovými obdobími
renesance, humanismus, baroko, jejich vznikem a
významem, typickými rysy a představiteli..

ANGLICKÝ JAZYK
(Špinarová)

T37
Unit 4: New York

Travelling
I can talk about myself

Umím mluvit o cestování
Mluvení o sobě - na známky (můžete si připravit doma)

Prosím, noste si pracovní sešit 2. díl

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T37

Unit O: Opakování a shrnutí
str. 22+23
test lekce 0- úterý 10.5.

Ujasním si, co z lekce 0 zvládnu a co potřebuju zopakovat.



ANGLICKÝ JAZYK
(Voborník)

T37

Porovnávání
Test - stupňování a porovnávání přídavných jmen,

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

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T37

Einheit 4 Mein Tag
Způsobová slovesa müssen, können Mluvím o svých povinnostech (co musím). Popíšu své

dovednosti (co umím).

MATEMATIKA
(Němcová)

T37

Trojčlenka Umím používat trojčlenku, rozumím, co je to přímá a
nepřímá úměrnost

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T37

Rostlinný svět Pokračujeme s referáty na téma vaše záliby a propojení s
rostlinnou říší..

ZEMĚPIS
(Burian)

T37

Asie.

FYZIKA
(Doležel)

T37
Odraz a lom světla, kulová zrcadla

DĚJEPIS
(Burian)

T37

Český stát za vlády posledních Přemyslovců.

VÝCHOVY
T37

Hv:
Orffovy hudební nástroje - bicí. Seznámení, hra na
tyto nástroje, rytmus.

Seznamuji se s bicími hudebními nástroji z Orffovy školy,
pokouším se na ně hrát, zaměřuji se na rytmus.

Jiná sdělení
T36




