
7. třída Zdroj učiva Poznámky/Komentáře

Mluvnice
Skládání slov, zkracování-učebnice s.79-83 

ústně, PS s.28-30 písemně
učebnice, pracovní sešit

Sloh
Charakteristika-můj nejlepší kamarád/ka-

napsat do sešitu
osnova v sešitě

Čtení/literatura Dobrodružný román-přečíst čítanka s.135-143

Noc s Andersenem bude 

přesunuta na duben nebo 

květen

Aritmetika Racionální čísla učebnice 2.díl - str.7,cv. 6 ,  celá str. 10

Geometrie Shodnost trojúhelníků učebnice 1.díl - str.51,cv.17c, str.63,cv.2

uč. str. 51/7a,b,c - připravit rozhovor

uč. Str. 52 -číst a zodpovědět otázky- do 

sešitu PS str 39/5, 40-41

PS vzadu "Přehled gramatiky" str. III 

přepsat a naučit časování slovesa "sein", 

PS : str.29/2, 31/5, 30/3

Nezapomenout na slovíčka 

téma : Feste und Feiertage- 

zapsat a naučit!!

opakovat časování sloves v prítomném 

čase v čísle jednotném i množném: být, 

mít, mögen, basteln, antworten, sprechen 

+ pracovní sešit časování sloves lesen, 

sehen, fahren, laufen přepsat do sešitu na 

gram., naučit se časovat + opakovat slovní 

zásobu

pracovní sešit  - závěr sešitu kapitola 

Přehled gramatiky na straně řím. VII - 

časování sloves lesen: číst, sehen: vidět, 

vídat, fahren: jet, jezdit, laufen: běžet, 

běhat

skupina u. L. Korpové

RJ

zapsat a naučit se časování sloves 

знать,жить,говорить (UČ 45-46); 

opakovat probrané učivo a slovíčka 

3.lekce

PS 28/13; 29/15
poslouchat současné ruské 

písně youtube

Učivo

ČJ

M

AJ

NJ



Z

zapsat zápis ze souboru na webových 

stránkách školy s názvem 

ZEMEPIS_7AB_ZAPIS DO SESITU.pdf + 

přečíst v učebnici Zeměpis světa 2 (zelená) 

str. 4 -17

učebnice Zeměpis světa 2 str. 4 - 17 + 

soubor na webových stránkách školy s 

názvem ZEMEPIS_7AB_ZAPIS DO 

SESITU.pdf

D
Doba poděbradská a Jagellonci-

přečíst+zápis
učebnice s.109-114

Hydrostatický tlak str. 142 - 146

číst + zapsat vzorec + vzorový 

př. str. 144 + výpočty str. 

148/cv. 7, 8

Spojené nádoby str. 144 namalovat, vysvětlit, příklady

Zástupce hub

Na stránkách stáhnout soubor "Houby - 

zástupci", zapsat do sešitu rozdělení hub 

na jedlé, nejedlé a jedovaté a zapsat si 

základní zástupce podle tohoto rozdělení, 

odpovědět na otázky na straně 39 ve 

staženém souboru

Na stránkách stáhnout 

soubor "Houby - zástupci" 

případně použít i internetové 

zdroje či atlasy hub

Přehled systému rostlin
uč. str. 60 přečíst pokusit se vyhledat na 

internetu odpovědi na otázky po straně

Přechod rostlin na souš
uč. str. 61 přečíst, vytvořit zápis na 

Pletiva (řiďte se tučně tištěnými pojmy)
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