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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Skloňovat podstatná jména rodu mužského neživotného v jednotném, 
množném čísle (hrad, stroj). 

1. Uč. str. 50, cv. 20 - podstatná jména v závorce dejte do 
náležitého tvaru, určete jejich vzor.

2.

Čtení
Číst neznámý text. Přečti si krátký článek v novinách, v časopise, na internetu. 

Sloh 
Napsat jednoduchý dopis. Napiš mi krátký dopis, jak se ti daří, co děláš, když si právě 

nepíšeš úkoly, jestli máš nějaké pohybové aktivity a pomáháš 
doma rodičům. Pošli mi ho. Velmi se těším, až si ho přečtu.

AJ
Opakovat slovní zásobu.

slovíčka k procvičování 

M
M

Písemně dělit jednociferným dělitelem, provádět kontrolu výsledku
Uč. str. 40, cv. 3 - třetí a čtvrtý sloupeček, proveď zkoušku.

Napiš do sešitu, pošli mi.

G
Rýsovat úhly dané velikosti. Měřit velikosti úhlů (konstrukce úhlů pomocí 
kružítka) - pokračovat. Uč. str. 65, sestroj pomocí kružítka ostrý úhel třicet stupňů. 

Pracuj podle návodu v Uč. str. 65. Pošli mi.

ZI

Malovat obrázek ve zvoleném grafickém editoru, s pomocí učitele 
nastavit velikost plochy, na kterou bude malovat - program Malování je 
součástí Windows

Vylušti křížovku v Toglicu a tajenku nakresli do programu 
malování. Podrobný postup pošlu mailem.

Křížovka pro 7.A

D
Seznámit se s činností Václava IV - pokračovat. Napiš odpovědi na otázky 1, 2, které najdeš v učebnici str. 47. 

Pracuj s textem, který jsi četl/a minulý týden (Uč. 46, 47)

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php
https://toglic.com/cs/pin/WJE558


OV

Seznámit se s Ústavou. https://m.soudom.cz/files/pravo/vy-32-inovace-03.01.pdf

Pročti si tuto prezentaci, zaměř se na Hlavu 1 až 4. Jedná se v 
podstatě o opakování toho, co jsme již probírali ve škole. Na 
závěr prezentace je pracovní list, na následující straně je 
řešení, vyzkoušej, co vše sis zapamatoval! Toto je práce na 2 
týdny.

F
Určit co je v okolí zdrojem zvuku, poznat, že k šíření zvuku je nezbytnou 
podmínkou látkové prostředí. 

Vyhledej jaká je rychlost zvuku, je rychlejší zvuk nebo světlo?

P
Rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce, vytvářet a 
průběžně doplňovat vytvořenou prezentaci - řadit jednotlivé živočichy do 
skupin

Žáci si mohou doma vytvářet prezentaci živočichů, které jsme 
se již naučili, začít od strany 8. Posílám do emailu vzor, jak by 
to třeba mohlo vypadat.

Z

Opakování - vědět, kde se přesně nachází státy S,J,V,Z, Stř Evropy 1. Přečti si návod, 2. vyber si úroveň začátečník 3. vyzkoušej :
-) . Pokud se Ti bude dařit, zkus i pokročilou úroveň

Interaktivní puzzle-země Evropy

HV
Zpívat osvojené písně. Zazpívej si s rodiči, prarodiči tři oblíbené písničky.

TV
Znát pravidla některých sportovních her. Najdi a přečti si na internetu základní pravidla této sportovní 

hry - vybíjená, basketbal.

https://m.soudom.cz/files/pravo/vy-32-inovace-03.01.pdf
https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_cs

