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VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T41

9. 6. čtvrtek celoletní písemná
práce

Opakování na celoletní písemnou práci

Celoletní písemná práce

Zopakuji si podstatné učivo ročníku a napíši
písemnou práci.

ANGLICKÝ JAZYK
T41

(Laušmanová)

Unit 2: Once upon a time
Wales
literature characters
str. 40-43
pondělí 6.6. test lekce 1

Sdělím několik informací o Walesu.
Popíšu oblíbené hrdiny z knih.

ANGLICKÝ JAZYK
T40

(Špinarová)

Unit 4: Revision Napíšu test - ověřím svoje znalosti minulého času a
slovní zásoby související s městem a cestováním

ANGLICKÝ JAZYK
T41

(Voborník)

My pet Dokážu popsat zvíře a jeho potřeby

NĚMECKÝ JAZYK
T41

Stationlernen
Hörverstehen Opakuju a procvičuju učivo celého ročníku formou

stanovišť. Trénuji poslech na německé písničce.

MATEMATIKA
T41

Počítání s procenty Seznámím se s procenty, umím vypočítat procentní
část.



PŘÍRODOPIS
T41

Svišťouni a lelkové Seznámím se s hlavními zástupci zajímavé skupiny
svišťounů a jejich blízkých příbuzných.

ZEMĚPIS
T41

TEST - Jihozápadní a Jižní Asie
Amerika

FYZIKA
T41

ÚT - TEST - oko, optické klamy, rozklad
světla, optické přístroje

DĚJEPIS
T41

ústní zkoušení a uzavírání
známek

Caesarova diktatura Svými slovy popíšu, jaké byly hlavní principy
Caesarovy vlády.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T41

Hv:
Písničky na prázdniny.
Projekt: Hudba, která mě oslovila.

Naučím se nové písničky.
Připravím si prezentaci o hudbě, která se mi líbí.

JINÁ
SDĚLENÍ

T41

Milí rodiče a žáci,

ve středu nás čeká společné focení. Cena společné fotografie je 35,-, skupinové 25,- (kolik lidí je na
skupinové fotografii - tolikrát se foto tiskne!). Prosím o donesení přesného obnosu peněz, zbytek
ve třídním fondu si ponecháme na třídní výlet.

Cena třídního výletu bude přibližně 1 000 Kč na žáka (započítaná strava, vstupenka na Český
Šternberk, vlaky, poplatek za stan, žetony do sprchy). Prosíme o přinesení peněz dle Vašich možností
(lze až do 13. 6.).
Více informací o výletu očekávejte tento týden, moc děkujeme a přejeme pohodový letní týden! K + K


