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Ročník:

7. zv

Týden:

9. 11. - 20. 11. 2020

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 2 – 3 H ŠKOLNÍ
PŘÍPRAVĚ! DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ!!!
Prezentace, pracovní listy na vyučovací předměty: byly zaslány emailem nebo
předány vytištěné

Informace:

Pravidelná konzultace s učiteli (učitelé ti volají – kontrolují splnění
úkolu, vysvětlují, čemu nerozumíš, seznamují tě s novým učivem) – dle
zákona je tvou povinností zvednout telefon!
Středa 8.30 – 14.00 h – paní učitelka Nesvadbová
Čtvrtek 8.30 – 14.00 h – paní učitelka Lenhartová
Pátek 8:30 – 14:00 – paní učitelka Šponarová, Lenhartová
V TYTO DNY SE V DANÝ ČAS VĚNUJEŠ VÝUCE!
Individuální konzultace – dle domluvy s učitelem
Komunikační e-mail: zspredakce@seznam.cz
Procvičujte na internetu: www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz,
www.umimeto.org, www.dejepis.com, www.matika.in, www.matyskovamatematika.cz, www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz,
www.scio.cz (testy), Dějiny udatného národa českého, www.skolakov.cz,
www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz,
www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info

Učivo:
Č a Lv:

Český jazyk

Občanská vých.

Dějepis

Zeměpis

Matematika

PL odevzdáš ve škole!!! - Dášeňka se narodila, Stará jedlička vypráví, Štěstí má
jméno Jonáš, Bych, Pokřtění knížete Bořivoje (jedná se o úkoly z minulého plánu).
Jv: Vyjmenovaná slova – opak. – zpracovat pracovní listy!!!
P, S – 11. 11.
V, Z – 18. 11.
Čtení – přečti si ukázku v čítance, zpracuj PL:
Legenda o svatém Václavovi – 11. 11.
Vodstvo ČR – 18. 11.
11.11. - Rovnoprávné postavení žen a mužů - prohlédni si prezentaci, přečti si text
v uč. s. 9-10, napiš si shrnutí s. 10, vypracuj PL s. 6
18.11. - Mravní hodnoty jedince, jejich uplatňování v praktickém životě, svědomí
- prohlédni si prezentaci, přečti si text v uč. s. 11-12, napiš si shrnutí s. 12, vypracuj PL
s. 7
Sv. Václav – zpracovat PL – 11. 11.
Opakování – 18. 11.
Česká republika
Podnebí, zemědělství – 11. 11.
Nerostné bohatství, průmysl – 18. 11.
Přečíst učební text, prezentaci, zpracovat PL

9.11. Zlomky - Uč. s. 13/činnosti – připrav si 4 kruhy o stejném poloměru,
přehni přesně 3x a dostaneš 8 stejných dílků, vybarvuj 3/8 (čteš: tři osminy), 5/8
(pět osmin), 7/8 (sedm osmin), s. 13/1, 2 ústně (říkáš, co je vybarvené – jedna
čtvrtina, dvě čtvrtiny, dvě pětiny – vždy určuješ podle toho, kolik máš dílků a
kolik z celkového počtu dílků je vybarveno
10.11. Zlomky - Uč. s. 14/přečti si celou stránku a dobře si prohlédni obrázky,
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Přírodopis

Fyzika

Anglický jazyk

Slovenský jazyk

Domácí úkoly

12.11. Krácení zlomků – uč. s. 15/ přečti si a prohlédni horní část stránky, do
sešitu si zapiš Krácení zlomků a oranžový rámeček, přepiš si krácení 6/12 do
sešitu, s. 15/1,2 do sešitu
13.11. G – uč. s. 8/ Výška trojúhelníku, těžnice trojúhelníku
16.11. uč. s. 15/3,4 – do sešitu
19.11. Rozšiřování zlomků – uč. s. 16/přečti si a prohlédni horní část stránky,
do sešitu si zapiš Rozšiřování zlomků a oranžový rámeček, přepiš si rozšiřování
příkladu ¼, ¾, ½ , uč. s. 16/1,2 – do sešitu
20.11. G – uč. s. 11/1, 2, s. 12/Velikost úhlů – pročti si celou zelenou část
9.11. – Kroužkovci – prohlédni si prezentaci, přečti si text v uč. s. 10-11
11.11. – Kroužkovci – napiš si shrnutí s. 11, vypracuj PL
16.11. – Pavoukovci - prohlédni si prezentaci, přečti si text v uč. s.12-13
18.11. – Pavoukovci - napiš si shrnutí s. 13, vypracuj PL
10.11. – Skupenství látek – uč. s. 6-11 – přečíst, vypsat druhy + vlastnosti,
nadpis
16.11. – Změny skupenství látek – uč. s.12 – přečíst, vypsat modré rámečky+
nadpis
9.11. – Uč. s. 8 – zopakuj si ústně 2x řadové číslovky, přečti si znovu článek
v uč. s. 8/ fialový obdélník
11.11. – Uč. s. 9/5 – rozděl údaje v rámečku k jednotlivým jménům (Henry,
Alison, Nadim) – do sešitu, uč. s. 9/6a Grammar - doplň slova ze zeleného
rámečku (goes, finish, …) do šedého rámečku – Jsou to věty, ve kterých někdo
něco dělává, ty věci se opakují – tento čas se nazývá: Přítomný prostý
13.11. Uč. s. 9/6b – přečti si znovu text na s. 8 a napiš do sešitu, co se v daný
čas stalo – př. 8:10 Alison leaves home at ten past eight. 8:30 – Henry and
Nadim leave home. …)
16.11. Uč. s. 9/7b – přečti si věty 1-8 a oprav je – do sešitu, PS s. 80/1B
Birthdays - napiš si nová slovíčka (poslední slovíčko je toy), spolu si přeložíme
18.11. Uč. s. 10/1 – přečti si 3x měsíce a napiš je do sešitu, 10/2 – čti, kolikátý
je to měsíc, do sešitu, 10/3b do sešitu,
20.11. PS s. 5/5 – podívej se na obrázky a oprav ve větách 1-6 informace –
uděláme společně, uč. s. 10/4b – společně přečteme, uč. s. 11/grammar datumy
Slovní zásoba – Rodina, překlad, práce se slovníkem, překladačem
DÚ – přelož si slovíčka pomocí GOOGLE překladač a nauč se je zpaměti

Dokonči dú z předchozího plánu!!!
Čtení – Upíří kronika – pracovní list P1 1 (13. 10.), PL 2 (20. 10.), PL
3 (3. 11.), PL 4 (10. 11.), PL 5 (17. 11.), PL 6 (24. 11.) – odevzdáš ke
kontrole po příchodu do školy!!!
M – opakovat si násobilku
Aj – učit se pravidelně slovíčka

