
Náplň učiva pro samostudium žáků na dny 11. – 13. 3. 2020 

7.B třída 

 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyučující 

ČJ 
(2h) 

mluv. - 
opakování VV 
(podmětná, 
předmětná, 
přísudková, 
přívlastková, 
příslovečná 
místní a 
časová) 
 
lit. - recitace 
Polednice od K. 
J. Erbena 

str. 87 / cv. 1 
(do sešitu na 
DÚ) 

 opakuj si se školním a prac. 
sešitem, příp. s učebnicí 

Zá 

M  
(3h) 

Shodnost 
trojúhelníků 

uč.str. 9, cv.2, 
3,  
14/2A (sestroj 
trojúhelník) 
17/2A 

 Celkové konstrukce 
trojúhelníků vypracovat na 
papír, možno odevzdat po 
příchodu do školy, bude 
hodnoceno jako bonusová 
práce navíc. 

Mi 

AJ 
(2h) 

Předpřítomný 
čas 

str. 32 - přečíst 
příběh, 33/2 - 
odpovězte na 
otázky písemně 
do seš., cv. 3 - 
napište věty v 
předpřítomné
m čase se 
slovem JUST 
(právě) 

28 / 1 - slova 
do správného 
pořadí, cv.2 - 
dle obrázku 
napište k 
větám TRUE x 
FALSE 

v učebnici si zopakujte i 
gramatiku na str. 33 - just - 
právě, already - už, yet  - 
už, ještě ne - v otázkách a 
záporech (máte to zapsané i 
v sešitech) 

McG 

ZNj 
(1h) 

Slovní zásoba 1. 
a 2. lekce, 
práce s textem 

 str. 17/Unsere 
Clique 

opiš text do sešitu 
Schulheft, potom přelož 
(můžeš použít slovník na 
Seznamu, ale nedávej do 
Překladače Google!) 

Ba 

D 
(1h)  

Poslední 
Přemyslovci - 
Václav II. a 
Václav III. 

uč. str. 54 - 56 - 
přečíst si text 
o Václavu II. a 
Václavu III. 
včetně 
závěrečného 
shrnutí 

 Zamyslet se nad úkoly, 
které text doprovázejí a 
nalézt odpovědi. 

Kašp 



Př 
(1) 

Pěvci str. 34 - 37 
výpisky 

 průběžně pracovat na 
referátech o pěvcích 
(zadáno v úterý), kdo nemá 
zadáno, vybere si zástupce 
sám  

Voj 

F 
(1h)  

Těžiště tělesa učebnice str. 
48 - 50 přečíst, 
zapsat žlutý 
rámeček ze str. 
50 

  Šm 

Z 
(1h)  

Asie - severní 
(Sibiř)  
= Rusko 
(Moskva) 

str.40-41 možnosti: 
referát, pwp 

- výpisky dle předchozích 
(území, char. rys, 
hospodářství, doprava) 
- 3 sovy str. 41 (do sešitu) 

Se 

VkZ 
(1h) 

Lidské zdraví   Zpracovat referát na téma: 
Havárie jaderné elektrárny 
Černobyl, rozsah 1 stránka 
(stručný popis, příčiny 
havárie a její důsledky pro 
lidské zdraví) 

Kašp 

TV 
(1h) 

Sestava se 
švihadly - 
trénink 

   Kašp, Voj 

VV 
(2h) 

- jarní motivy - obrázky, dekorace 
- Velikonoce - obrázky, antistresové  omalovánky 
- dárečky k zápisu do 1. tř. (záložky, zapichovátka, zvířátka z ruliček..) 

Se 

 

 


