UČIVO PRO 7. ROČNÍK
Český jazyk
Mluvnice
Vedlejší věta příslovečná – uč. s. 88/G – procvičování;
– uč. s. 89/2a,b); (2. 4.)
– uč. s. 89/4. (6. 4.)
Sloh
Životopis – uč. s. 122-123/S;
– uč. s. 123/1); (1. 4.)
– uč. s. 123/S (dole);
– uč. s. 124/4); (8. 4.)
– uč. s. 122-123/S – opakování a procvičování;
– vymysli si a napiš svůj fiktivní (smyšlený) životopis do věku
50 let. (15. 4.)
Literatura
Iva Procházková – s. 160-164 – přečíst nahlas; výtah. (7. 4.)
Bohumil Říha – s. 167-170 – přečíst nahlas; výtah. (14. 4.)
Dějepis
Přečíst, udělat výpisky, naučit se dle otázek v textu a slovníčku na konci kapitol:
Renesance a humanismus – s. 141. (2. 4.)
Architektura – s. 141-142. (7. 4.)
Výtvarné umění – s. 142-143. (14. 4.)
Můžeš také něco nakreslit do sešitu!
Německý jazyk

Lekce 8
1) Procvičování: Dny v týdnu – přečíst s. 89-91.
2) Slovíčka s. 76, 79, 84, 88 (rámeček), 89, 91, 92. – zopakovat a procvičovat.
3) Písemná cvičení – 83/14a,b); 88/“Was tu´ ich am Montag“ – opsat do
školního sešitu.
4) Gramatika s. 85 – procvičovat.
5) Mein Hut, Mückenhochzeit, Wir sind Musikanten, Alle meine Entchen
https://www.youtube.com/watch?v=TBT6edKlNj4 – nácvik písní – viz
YouTube.
6) Němčina s Mitzi a Maus – ČT –
https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2512703#N – do
lekce 3 opakování a procvičování + 4-6 (nové se zápisem).
Vše se učit a procvičovat průběžně.
Občanská výchova
K 7. 4. a 14. 4. si připrav 1 pozitivní aktualitu bez spojitostí s koronavirem a
zašli ji e-mailem na adresu: skolabuk@seznam.cz. Nejlepší (obsahem a formou)
budou patřičně ohodnoceny. (Ctrl+C a ctrl+V používej s rozmyslem.)
Výpočetní technika
Otevři si na internetu program Tinkercad, přihlas se a zkonstruuj ježka v kleci
dle návodu https://www.youtube.com/watch?v=NopsGPyIUEw. Ježka exportuj
a pošli na adresu: skolabuk@seznam.cz. Nejlepší práce budou po zásluze
oceněny a povedení ježci i s klecí budou vámi vytištěny po návratu do školy.
(Navíc si můžete přečíst něco od Jaroslava Foglara. Může to být i komiks, který
si dej do čtenářského deníku.)
Mgr. Erich Kříž

Matematika – aritmetika
Procenta str. 113 – 121.
Do šk. sešitu 116/C/1 a-h, 119/3.
Zeměpis
Písemně zpracuj str. 71, otázky 2.
Severní Evropa, str. 71 – 76.
Přírodopis
Život rostlin, nepohlavní – vegetativní rozmnožování.
Zpracuj výpis na dané téma.
Mgr. Miloslav Antony
Fyzika
Potenciální energie, Práce, Výkon, Účinnost (str. 46-48).
Spočítat do sešitu všechny příklady k těmto kapitolám v knížce. (Bude to
známkované!!!)
Tepelné motory:
Rozdělení tepelných motorů, Parní stroj, Spalovací čtyřdobý pístový zážehový i
vznětový motor.
(Udělejte si výpisky!!!)

Samostatná práce: Perpetuum mobile. Na A4 (1. str: název, jméno, datum, 2. str:
vlastní text, 3. str: případné obrázky).
Odevzdáte, až přijdete do školy. Bude to známkované!
Mgr. Pavel Mader
Anglický jazyk
Učebnice str. 56 – 5 lekce, The world – překlad slovíček ze cvičení 1 do
slovníčku.
Učebnice str. 56, cv. 2 – Answer the questions about your home – odpověz na
otázky o svém domově. Vypracovat do procvičovacího sešitu a následně cvičení
přeložit do češtiny.

Amálie Relichová, DiS

