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VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T39

Nauka o významu slova: význam slova, slovo
jednovýznamové a mnohovýznamové

Sloh: vypravování

Znám rozdíl mezi mluvnickým a věcným
významem slov, vysvětlím ho.
Pracuji s Internetovou jazykovou příručkou a ASCS.
Uvedu příklad jednovýznamového a
mnohovýznamového slova.

Dokončuji své vyprávění podle obrázků a dodržuji
předem zadaná kritéria.

ANGLICKÝ JAZYK
T39

(Laušmanová)

Unit 1: Meet famous artists
describing character and abilities
str.30-33

Popíšu charakter a schopnosti člověka

ANGLICKÝ JAZYK
T39

(Špinarová)
Unit 4: New York

I can use regular and irregular verbs
I can speak about my holidays

Umím použít pravidelná a nepravidelná slovesa v
minulém čas

Pokračujeme v mluvení o sobě na známky



ANGLICKÝ JAZYK
T39

(Voborník)

My pet Dokážu popsat zvíře a jeho potřeby

NĚMECKÝ JAZYK
T39

Einheit 4 Mein Tag
Wiederholung, Test Opakuji učivo dané lekce. Ověřím si své znalosti v

testu.

MATEMATIKA
T39

Pololetní písemná práce
23.5.

Čtyřúhelníky- členění, vlastnosti,
konstrukce

Rozpoznám čtyřúhelník, znám jeho vlastnosti,
umím jej narýsovat

PŘÍRODOPIS
T39

Dravci a sovy Seznámím se s hlavními zástupci dravých ptáků a
sov, jejich významem v přírodě a vztahy mezi nimi.

ZEMĚPIS
T39

Asie

FYZIKA
T39

Optické klamy
Optické přístroje

DĚJEPIS
T39

První a druhý triumvirát - pokus o nalezení
východiska z nouze

Vysvětlím pojem triumvirát, ve skupince si
připravím miniprojekt o jednom ze tří nejmocnějších
mužů této doby.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T38

Hv:
Orffovy hudební nástroje - bicí. Seznámení, hra
na tyto nástroje, rytmus.
Projekt: Hudba, která mě oslovila.

Seznamuji se s bicími hudebními nástroji z Orffovy
školy, pokouším se na ně hrát, zaměřuji se na rytmus.
Připravím si prezentaci o hudbě, která se mi líbí.



JINÁ
SDĚLENÍ

T39

Milí žáci,
ve středu nás čeká beseda Vzpoura úrazům - od 8:30 do 10:00 a v pátek již přespávačka ve škole,
očekávejte návratku :).
V pondělí máte 2 h matematiky, v úterý propojíme dějepis s češtinou (3 h) a půjdeme ven, pokud
počasí dovolí.
Pěkný týden! K + K


