
7. roč.                                                                           34. týden                                         11. 5. - 15. 5. 2020

Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Určit u postatných jmen rodu mužského rod, číslo, pád, vzor. 1. Uč. str. 51, cv. 23 - doplň koncovky podstatných jmen a urči 
rod, číslo, pád, vzor. 

2. Pošli mi.

Čtení
Číst neznámý text. Vyhledat informace. Přečti si článek - PR.S. str. 29, 30 - JARO (napsal K. Čapek), 

splň úkol v PR.S. str. 30, cv. B. Pracuj s textem.

Sloh Doplnit do vět vhodná slova. PR.S. str. 29. Vyber správné slovo v závorce. 

AJ
Rozumět základním informacím v krátkých poslechových, čtených textech, 
které se týkají osvojených tematických okruhů (V restauraci) Uč.str. 116 - U stolu. Poslechni si CD č.28, přečti si věty pod 

obrázky a přepiš je do PR.S. str. 76, 77

M
M

Písemně násobit dvojciferným činitelem, provádět kontrolu výsledku. 1. Uč. str. 33, cv. 1(prvních 7 příkladů) - dbej na správný zápis 
čísel pod sebe.

2. Pošli mi.

G
Rýsovat úhly dané velikosti. Měřit velikosti úhlů (konstrukce úhlů pomocí 
kružítka) - pokračovat.

Uč. str. 65, cv. 2 - sestroj pomocí kružítka dané úhly. Pošli mi.

ZI

Vytvořit obrázek v programu malování, podle návodu obrázek kopírovat, 
vložit, otočit, překlopit, upravit velikost

Puzzle pro 7.A

V toglicu slož puzzle a pak namaluj obrázek podle instrukcí, které 
budou v mailu.

D

Uvést co jsou křížové výpravy, popsat křižáky a cíl křížových výprav Přečti si Uč. str. 48, 49 - Husité a křižáci. Napiš odpovědi na 
otázky 1, 2, 3, 5 - str. 49, pošli mi.

https://www.toglic.com/cs/pin/WJE558


OV

Znát základní práva a povinnosti občanů v rámci Ústavy. https://m.soudom.cz/files/pravo/vy-32-inovace-03.01.pdf

Z minulého týdne přetrvává následující zadání: pročti si tuto 
prezentaci, zaměř se na Hlavu 1. až 4. Na závěr prezentace je 
pracovní list, na následující straně je řešení, vyzkoušej, co vše sis 
zapamatoval! 

F
Rychlost zvuku závisí na prostředí, v němž se zvuk šíří. Chápat odraz zvuku 
jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dokázat objasnit vznik ozvěny

 ZVUK. Podívej se na video

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

Státy Západní Evropy - Charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a hospodářské poměry států Západní Evropy 

Úkol na 2 týdny - přečíst si a seznámit s učivem Uč 34-37. Napiš 
mi  na email Jencikova@koralekkladnoc.cz odpovědi:  Které státy 
patří do Z. Evropy +  napiš 1 fakt, který je pro daný stát typický
(Nizozemí -tulipány)

Státy západní Evropy

HV
Rozeznávat různé zvuky v přírodě - hlasy ptáků Poslouchej zvuky v přírodě, zaměř se na hlasy ptáků. Zajdi na 

procházku do lesa nebo poslouchej zvuky doma na zahrádce.

VKZ

Vyjmenovat složky zdraví a vysvětlit jejich vzájemnou interakci. Zdraví je komplatní stav fyzické, duševní a sociální pohody. 
Zdraví má čtyři hlavní složky. 1. strava 2. okolní prostředí 3. 
činnost (tvůj pohyb, volný čas, spánek) 4. duševní oblast (tvůj 
vztah k ostatním lidem). Všechny složky zdraví musí být v určité 
rovnováze. Popřemýšlej, zda-li je některá složka tvého zdraví je 
oslabena, a co by mohl udělat pro její posílení?

TV
Cvičit na stanovištích. Připrav si doma tři stanoviště (lehy - sedy, dřepy, výskoky třetí 

nejvyšší), na každém stanovišti proveď cvik šestkrát. Zopakuj 
podle možností několikrát týdně.

https://m.soudom.cz/files/pravo/vy-32-inovace-03.01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=idr7wx7w4VM
https://www.youtube.com/watch?v=v91pU1zg44w

