
7. B – práce na týden od 12. 3. do 19. 3. 2020 

ČESKÝ JAZYK: 

1) Literatura: čítanka str. 65 – 69 Gilgameš: dočíst ukázku a zapsat do sešitu z literatury obsah 

tak, jak jsme zvyklí 

2) Sloh: do slohového sešitu napište slohovou práci: LÍČENÍ: Každý má svůj sen 

3) Mluvnice: podle sešitů ze 6. a 7. ročníku zopakuj: větné členy základní, větné členy 

rozvíjející, do sešitu DÚ 122/3 

 

MATEMATIKA: 

- Opakovat a procvičovat na příkladech „Poměr“ z učebnice M, str. 3 – 15 a ve sbírce (Pracovní 

sešit z matematiky) str. 63 – 69 

- „Postupný poměr“ – učebnice str. 16 – 19, sbírka str. 70 – 71 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

- Učit se a procvičovat všechna nepravidelná slovesa 

- Opakovat minulý čas prostý 

- Prac. sešit str. 32/4, 33/5, 6, I can 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- Opakovat časování sloves, dny v týdnu, slovíčka 

- Slovíčka – naučit se vyučovací předměty 

- Písemně prac. sešit str. 46/6a, b 

- Učebnice str. 53/modrý rámeček – opsat časování slovesa „haben“ – mít 

 

DĚJEPIS 

- Český stát za vlády Václava I. a Přemysla Otakara II. 

- Vypsat do zápisu 

- Život krále, zajímavosti (podívat se na Youtube – heslo Přemysl Otakar II.) 

- Domluvit se na „zpracování projektu“ s ostatními spolužáky 

 

ZEMĚPIS 

- Vypsat a zakreslit do slepé mapy – Evropa: pomocí atlasů (internetu): 5x poloostrov, 5x 

ostrov, 5x moře, 5x záliv, 5x průplav, 5x jezero, 5x řeka (inspirace v učebnici str. 7/3) 

- Nastudovat kapitolu Podnebí, uč. str. 10 – 11 

 

 



PŘÍRODOPIS 

- V učebnici zpracovat kapitolu mechorosty, vypsat poznámky do sešitu 

- V PS zpracovat živočichy (ptáci, plazi, obojživelníci), lze kontaktovat na: 

petrcurko@seznam.cz – pošlu prezentace 

 

FYZIKA 

- Prostudovat kapitolu 2.6 Archimédův zákon a Potápění a plování těles 

- uč. str. 118 – 125 

- prostudovat texty, zapsat poznámky (tučně vytištěné učivo a text ve žlutém rámečku) 

- zopakovat učivo podle otázek a úkolů za jednotlivými články, vypočítat cv. 4/122 
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