7.ročník
Týden od 16.3. 2020 do 22.3.2020
Český jazyk
Učivo:
Učebnice s. 49 přepsat do sešitu žlutý rámeček + cvičení 1, 2; Pracovní sešit s. 20 celá;
Literatura s. 74 - 77
+ OPAKOVAT VĚTNÉ ČLENY --> práce s pracovním listem s psanými větami k rozboru.
K samostudiu doporučujeme i stránku umimecesky.cz

Anglický jazyk
Učivo:
I. Opakování
- SB 33/3 Collocations – utvoř páry (máme v sešitě) a použij ve větě, 10 spojení = 10vět
- koukni znovu na WB 24/1,2 a připomeň si „Past Continuous“
A
ing +
- WB 24/1 z oznam.vět utvoř otázky + použij WHAT / WHY / WHERE /
1. I was wearing my glasses.
Was I wearing my glasses?
What was I wearing? I was wearing my glasses.
2. Bev was sending and e-mail.
Was Bev sending an e-mail? Bev = SHE
What was she …….
3. ……….pokračuj ve cvičení, piš do sešitu
- WB 25/4
- WB 25/5
II.
SB 33/7
- namet he activities and make sentences - pojmenuj aktivity 1-10 a utvoř věty - DO
1.- take the dog for a walk (Mr. Walker)
2. take a photo ( Georgia)
3. be roller-blading (Hannah and Ruby)
4. feed the ducks ( Mrs. Giggs and Suzy)
5. sim (Nathan and Sam)
6. play with a ball ( Zach and Damien)
7. sleep (Gabriel)
8. read a magazine ( Austin)
9. eat ice-creams ( Maisie and Beth)
10. talk to (the park keeper + Nathan and Sam)
- WB 25/6

Německý jazyk
Učivo:
zopakovat slovní zásobu učebnice ze str. 29 Wortschatz dole
Lektion 5 Mein Profil
str. 32 B1 Lesen

ŠITU

přepsat otázky a odpovědět na ně. Wo wohnst du?(Kde bydlíš?) Was sind deine Hobbys?
Wie alt bist du? (Kolik je ti let?) Wie heisst du? (Jak se jmenuješ?)Was machst du? (Co
děláš?)Woher kommmst du? (Odkud pocházíš?) - naučit se je i odpovědi

Matematika
Učivo:
Počítáme s poměry I, učebnice str. 14 - 16
1) Zápis do ŠS
a) změň číslo 5 v poměru 9 : 2
- číslo 5 vynásobíme hodnotou poměru 9 : 2
- dostaneme 5 . 4,5 = 22,5
b) když změníme číslo v poměru, ve kterém je první člen větší než druhý člen, číslo se
ZVĚTŠÍ
c) Když změníme číslo v poměru, ve kterém je první člen menší než druhý člen, číslo se
ZM NŠÍ
2) úkoly do pracovního sešitu - učebnice str. 15/1, 3, 4
3) HM (Hravá matematika) - str. 52 celá

Fyzika
Učivo:
Kapitola 3.1 (strana 201) – Světelné zdroje – nastudovat text, výpisek - žlutý rámeček a vypsat rozdíl
mezi bodovým a plošným světelným zdrojem, odpovědět na otázky 1 – 3 a úlohy 1 - 3 (strana 204)
Kapitola 3.2 (strana 205) – Měsíční fáze – nastudovat text, výpisek – Měsíční fáze a jak je poznáme,
odpovědět na otázky 1 – 3 (strana 207)

Přírodopis
Učivo:
zopakovat charakteristiku pletiv, dělení a jejich význam (uvést příklady)
Rostlinné orgány - rozdíl mezi nižšími a vyššími rostlinami (stélka, rostlinné orgány)
1) Kořen - uč. str. 72-73 - význam, růst kořene, funkce kořene (uvést příklady z praxe)
2) Stonek - uč. str. 74-75 (76) - význam, bylinný a dřevitý stonek (kmen), typy bylinného stonku,
jednoleté, dvouleté, vytrvalé rostliny (uvést příklady)

Zeměpis
Učivo:
Poloha a členitost Asie - str. 5 – učebnice 2.díl – Asie
Přečíst, stručný zápis a na mapě vyhledat pojmy str. 5 – Z a str.6- 5

Dějepis
Učivo:
zopakovat poslední kapitoly - rytířská kultura, gotika, středověká vzdělanost. Ve znamení kříže
(křížové výpravy). Pro zopakování křížových výprav doporučuji video - do vyhledávače googlu napiš:
Den, kdy křižáci ztratili Jeruzalém

Týden od 23.3. 2020 do 29.3.2020
Český jazyk
Učivo:
Učebnice s. 51 + 52; Pracovní sešit s. 21 celá; Literatura s. 78 - 82
+ OPAKOVAT VĚTNÉ ČLENY --> práce s pracovním listem s psanými větami k rozboru.
K samostudiu doporučujeme i stránku umimecesky.cz

Anglický jazyk
Učivo:
I.
SB 34/3B A dangerous situation
Vocabulary WB 82/3B + SB 34/1a přelož a výslovnost zkontroluj na Google překladači
WB 26/1 – complete the crossword / dokonči křížovku
WB 26/2 – use the new vocab to complete the sentences / novou slovní zásobu doplň do vět
SB 34/2 – read the interview and answer the questions / přečti a odpověz na otázky DO ŠITU
+ vypiš neznámá slovíčka
lake
go fishing
dam
crack
come through
flood (verb)
as fast as possible
grab
run indoors
go past
pick up
damage
SB 35/3 – read the interview again and put the pictures in the correct order / čti znovu a obrázky z cv.
35/3 dej do správného pořadí DO ŠITU
WB 26/3 choose the correct answer/vyber správnou možnost
II.
Do sešitu nova gramatika
Past Continuous and Past Simple
>Tyto časy často používáme společně v jednom souvětí, kdy se jedna činnost stane (nárazová)
uprostřed další činnosti (probíhá po delší dobu)
 Zatímco jsem přecházela cestu, srazilo mě auto.
While I was crossing the road the car hit me.
The phone rang while I was having a shower.
I met my friend while I was shopping.
příklad ze SB 35/3a – While I was cycling past the dam, I saw crack in the wall.

past continuous
– tyto činnosti se staly ve stejný čas

past simple

Pokud však popisujeme činnosti po sebě následující VŽDY použijeme minulý čas (PAST SIMPLE)!!!
příklad ze SB 34/2 – 4.odstavec John
When I saw it, I turned round and I cycled back to the town as fast as possible.

??? Past Continuous or Past Simple???
SB 35/5 Dam breaks in Cranford
- pokuste se dát slovesa v závorce do správného času (past simple/continuous)
- článek si nejdříve přeložte, ať můžete správně porozumět časové souslednosti (co probíhalo a co se
stalo nárazově
WB 27/4, 5, 6

Německý jazyk
Učivo:
učebnice str. 35, nahoře sloveso "sein", máme ,ale zopakovat a naučit. Přepsat věty vpravo červený rámeček Wer ist das?........
předložky in(v, do), aus(z,ze) růžový rámeček " Wo wohnst du? i odpovědi.
Wortschatz(slovíčka)
modrý i zelený sloupeček do sešitu

Matematika
Učivo:
Počítáme s poměry II, str. 16 - 17
1) Zápis do ŠS:
Rozděl číslo 100 v poměru 22 : 18
- 22+18=40 - potřebujeme tedy číslo 100 rozdělit na 40 dílků
- 100:40=2,5 - to je hodnota jednoho dílku
- poměr je 22 : 18 - každé číslo tedy vynásobíme hodnotou jednoho dílku
- 22 . 2,5 = 55
18 . 2,5 = 45
- číslo 100 rozděleno v poměru 22 : 18 je tedy 55 : 45
2) úkoly do pracovního sešitu - učebnice str. 17/8, 9, 11
3) HM str. 53 celá

Fyzika
Učivo:
Kapitola 3.3 (strana 208) – Stín – nastudovat text, výpisek – co je stín, polostín,kdy nastane zatmění
Slunce, kdy nastane zatmění Měsíce, odpovědět na otázky 1 – 3 a úlohy 3 – 5, 8 (strana 211,212)
Kapitola 3.4 (strana 212) – Rychlost světla – nastudovat text, výpisek – jaká je rychlost světla ve
vakuu a jaká je rychlost světla v jiných průhledných prostředích, odpovědět na otázky 1 a 2, úlohy 1 –
4 (strana 213)

Přírodopis
Učivo:
List - význam listu pro rostlinu
- prohlédnout si v uč. str. 77 žilnatinu listů, vnitřní stavba listu - uč. str. 78
- květ - pohlavní rozmnožování rostli - pestík, tyčinka (nákres a popis do sešitu -uč. str. 80)
- okvětí, kalich a koruna - charakteristika + příklad - uč. str. 80

Zeměpis
Učivo:

Podnebí Asie – str. 7 – přečíst , stručný zápis. Odpovědět na otázku – Co je monzun?
Opakovat a hledat zeměpisné pojmy ( z předchozího týdne) v mapě.

Dějepis
Učivo:
učebnice str. 36 - 37 (Francie proti Anglii - počátek konfliktu) - přečíst a vypsat nejdůležitější Info
(v případě zájmu o zápisek pošlu prezentaci na e-mail)
Doporučení: nebojte se pracovat i s internetem, např. se stránkou www.wikipedia.cz

Týden od 30.3. 2020 do 5.4.2020
Český jazyk
Učivo:
Učebnice s. 53 + 54; Pracovní sešit s. 22 celá; Literatura s. 83 - 88
+ OPAKOVAT VĚTNÉ ČLENY --> práce s pracovním listem s psanými větami k rozboru.
K samostudiu doporučujeme i stránku umimecesky.cz

Anglický jazyk
Učivo:

Německý jazyk
Učivo:
Arbeitsheft(pracovní sešit) str. 34 cv 1 doplnit z rámečku povoláni Schauspieler, Lehrer,
Sänger,Schüler
cv 4 doplň osobní zájemena ich, du, atd. do textu
cv 5 -dopnit sloveso "být" sein do testu

Matematika
Učivo:
Geometrie - vnitřní úhly čtyřúhelníku, rovnoběžníku, učebnice str. 43 - 47
1) zápis do sešitu - učebnice str. 43/ všechny tři rámečky
2) úkoly do sešitu - učebnice str. 43/13; 44/14
3) HM - str. 98/3, 4, 5

Fyzika
Učivo:
Kapitola 3.5 (strana 214) – Odraz světla. Zákon odrazu – nastudovat text, výpisek – žlutý rámeček a
jak odráží kout, odpovědět na otázky 1 – 4 a úlohy 2 – 4, 7 (strana 218,219)
Kapitola 3.6 (strana 220) – Zobrazení rovinným zrcadlem – nastudovat text, výpisek – žlutý rámeček,
odpovědět na otázky 1 - 3, úlohy 1, 3, 5, 8 (strana 221, 222)

Přírodopis
Učivo:
Opylení, oplození uč. str. 84
pojmy - zygota, rostlina hmyzosnubná, větrosnubná
Semena a plody uč. str. 86 - význam a funkce, rozdělení na suché a dužnaté

Zeměpis
Učivo:
Vodstvo Asie - str. 8-9. Přečíst, zapsat, vyhledávat na mapě.

Dějepis
Učivo:
učebnice str. 38 - 39 (Anglie proti Francii - stoletá válka) - přečíst a vypsat nejdůležitější info (v
případě zájmu o zápisek pošlu prezentaci na e-mail)
Doporučení: nebojte se pracovat i s internetem, např. se stránkou www.wikipedia.cz

Týden od 6.4. 2020 do 12.4.2020
Český jazyk
Učivo:
Učebnice s 55 + 56; Literatura 89 - 95
+ OPAKOVAT VĚTNÉ ČLENY --> práce s pracovním listem s psanými větami k rozboru.
K samostudiu doporučujeme i stránku umimecesky.cz

Anglický jazyk
Učivo:

Německý jazyk
Učivo:
Arbeitsheft (prac.sešit) str.36 cv 8, najdi otázky a odpovědi a napiš do prázdných řádků
cv 9 spoj otázky s odpovědmi
cv 11 napiš správně věty
cv 12 doplň vztažná zájmena wo(kde), woher(odkud), was(co), wer(kdo)
učebnice str. 35 dopsat do konce slovíčka z lekce 5
+další cvičení na homeworku na stránkách školy

Matematika
Učivo:
Geometrie - výšky a úhlopříčky rovnoběžníku, učebnice str. 44 - 47
1) zápis do sešitu - učebnice str. 44/ rámeček; 45/ rámeček - výšky rovnoběžníku, oba růžové
rámečky; 46/ rámeček
2) úkoly do sešitu - učebnice str. 45/2; 46/4
3) HM - str. 99 celá

Fyzika
Učivo:
Kapitola 3.7 (strana 222) – Zrcadla v praxi – nastudovat text, výpisek – co je vypuklé zrcadlo a jak
zobrazuje, ce je duté zrcadlo a jak zobrazuje, jejich využití v praxi, co je ohnisko zrcadla, odpovědět na
otázky 1 – 3 a úlohy 1, 5, 6 (strana 227,228)
Úlohy k opakování a shrnutí učiva čl. 3.1 – 3.7 (strana 228) - úlohy 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (strana 228,
229)

Přírodopis
Učivo:
Rozmnožování rostlin - pohlavní a nepohlavní, uvést příklady uč. str. 88 - 89
Zopakovat rostlinné orgány

Zeměpis
Učivo:
Přírodní krajiny – str. 10-11., přečíst a stručný zápis.

Dějepis
Učivo:
učebnice str. 42 - 43 (Čechy královské) - přečíst a vypsat nejdůležitější info (v případě zájmu o zápisek
pošlu prezentaci na e-mail)

Doporučení: nebojte se pracovat i s internetem, např. se stránkou www.wikipedia.cz

