
7. roč.                                                                    37. týden                                                  1. 6. - 5. 6. 2020

Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Určit a časovat slovesa, užívat správné tvary sloves Uč. str. 54 - Přečti si tabulku - URČOVÁNÍ ČASU U SLOVES. Uč. 
str. 55, Tabulka - časování slovesa skákat v jednotlivých časech 
(přečti si také). Uč. str. 55, cv. 2 - vypiš slovesa do sloupců podle 
času.
Pošli mi.

Čtení
Číst text s porozuměním - české pohádky. vyber a přečti pohádku

Sloh Doplňovat do vět vhodná slova v textu. PR.S. str. 30, cv. E.

AJ
Opakovat slovní zásobu. slovíčka k procvičování 

M
M

Písemně násobit dvojciferným činitelem. procvičuj násobení 

Procvičuj násobení - NEKONEČNÉ POČÍTÁNÍ: obrázek MOTÝLEK

G
Vyjmenovat mnohoúhelníky.Narýsovat trojúhelník, popsat vrcholy, 
strany.

Uč. str. 68 - rozdělení trojúhelníků podle délky stran. Uč. str. 68, cv. 
2, narýsuj rovnoramenný trojuhelník.

ZI

Pracovat v programech online bosounohou.cz

V togliku najdeš podrobnější zadání Klikni na odkaz a vytvoř si své puzzle. Program je v češtině. Po 
otevření stránky, klikni na oranžový rámeček a pak pokračuj podle 
návodu.- Procházet - vyberte fotografii z vašeho PC nebo mobilu,
načíst obrázek, pokračovat...pokračujete až se dostanete k 
dokončení puzzlí. Zde si je můžete stáhnout a také je mně poslat 
mailem. Udělejte to :-))

D
Uvést, ve které bitvě byli husité poraženi, znát husitského hejtmana 
Prokopa Holého

Přečti si Uč. str. 52, 53 - Bitva u Lipan. PR.S. str. 30 -  Doplň věty - 
napoví ti text v učebnici.

https://www.pohadkozem.cz/
https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem
http://www.bosounohou.cz/puzzle/
https://www.toglic.com/cs/pin/WJE558


OV

Uplatnit pravidla společenského chování. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10600455554-mistr-
e/214543112010018

Na uhlirova@koralekkladno.cz pošli email, kde popíšeš, jak vypadal 
tvůj den v době uzavřených škol.

F
Rozumět pojmu hlasitost zvuku a mít představu, jak hlasité jsou různé 
zdroje zvuku v jeho okolí

Napiš mi do emailu různé zdroje zvuku.

P
Opakovat postupně jednotlivé živočichy - pokračovat. Kdo ještě nemá - doplňovat postupně chybějící cvičení v pracovním 

sešitě jen do strany 5.

Z

Státy Jihovýchodní Evropy - pokusit se charakterizovat polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry. 

Uč 46-49 - prohlédni si mapu a popisky u jednotivých států, obrázky. 
Pokud zvládneš sám - dopiš +vybarvi mapu PS 36 - online mapa 
Ti v řešení pomůže. Podívej se na cestopisné video o Albánii.

Mapa Jihovýchodní Evropy -online mapa Albánie

VV Uplatňovat získané dovednosti a zkušenosti při přípravě, realizaci a 
prezentaci vlastního tvůrčího záměru

Jak si představuješ koronavir-nakresli.

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

VKZ
Respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků. I když momentálně nenavštěvuješ školu a osobně se nestýkáš se 

svými spolužáky, i přesto, si jistě na ně vzpomeneš. Pokud máš 
možnost, spoj se s nimi např. prostřednictvím sociálních  sítí a 
zajímej se, jak se jim daří. Určitě je to potěší.     

TV
Překonávat nerovnost terénu. Vydej se do lesa překonávat terén po cestách i mimo ně. Skákej 

přes pařezy, házej šiškami na stromy, probíhej mezi stromy, 
poskakuj po jedné i druhé noze, běhej krátké i delší vzdálenosti po 
cestách.

PV Sestavit modelový rozpočet rodiny se
základními příjmy a výdaji

Napiš za co všechno vaše rodina utrácí a kolik to stojí.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10600455554-mistr-e/214543112010018
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10600455554-mistr-e/214543112010018
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-cestomanie/201323232400023-albanie-pod-kridly-orlu

