Rozpis úkolů k samostudiu: (pokud máte možnost, zápisy do sešitů

7. třída

Čj - mluvnice

ČJ - sloh

Čj - literatura

Matematika

si můžete vytisknout a vlepit) Dále využívejte online zdroje:
onlinecviceni.cz, skolasnadhledem.cz, nadalku.msmt.cz, e-knihy volně ke
stažení, výukové pořady České televize)
Do ŠS na str. 87 cv. 3 - nebudete opisovat, co je v učebnici, ale rovnou
psát správně vytvořené VE - př. V učebnici je, že si chcete objednat džus
a zmrzlinu, vy napíšete do ŠS jen VE - Džus a zmrzlinu. Přečíst str. 89 zopakovat druhy vět včetně zjišťovacích a doplňovacích. Vše jsme
probírali v 6. třídě. Kdo si nepamatuje, udělá si stručný zápis do ŠS, ale
hlavně se doučí. Opakování pravopisu str. 54 cvič. 2a - dopsat zbytek
cvičení.
Přečíst text na str. 166 - 7, do cvičného sloh. sešitu vypracovat odpovědi
na otázky na str. 167/6a - z každého odstavce vypište 2-3 klíčová slova
(kolik je odstavců, tolik bude řádků se slovy) klíčová= nejdůležitější
podle vašeho názoru
Přečíst text na str. 98 o Karlu IV. Jinak prosím čtěte knížky na referáty i
pro zábavu a pro zkrácení dlouhé chvíle. Můžete číst i e-knihy na
internetu.
18. 3. : MA - 69. hodina téma: Přímá a nepřímá úměrnost
Odvárko 2: - písemně str. 17 cv. 1, 2
- písemně str. 19 cv. 14
19. 3. : MG - 42. hodina téma: Rovnoběžník
Odvárko 3: - písemně str. 57 cv. 11B a, b
20. 3. : MG - 43. hodina téma: Rovnoběžník
Odvárko 3: - písemně str. 60 cv. 4

Anglický jazyk

UČ str.34/1 - přečíst, 35/2 - přečíst si otázky - nájít odpovědi 35/3 napsat do sešitu1b,2f,3c… (jen čísla+písmenka, ne celé věty) Podle
učebnice (34/1) doplnit do PS 34/1, 34/3, 35/4,7

Německý jazyk 1) opakování slovíček 1. L. - PS str. 33, 2) opsat gramatickou tabulku uč. str. 39 (žlutá), 3) procvičovací cvičení - PS str. 28 cv. 12
Dějepis
Lucemburkové na českém trůně - zápis je v příloze. Přečíst str. 89 - 90.
Zeměpis

Rusko - zápis viz. příloha

Seminární práce – kritéria hodnocení

Přírodopis

Seminární práce
1. list : Název práce, jméno a příjmení, školní rok, obrázek
2. list : Obsah (názvy kapitol, strana)
3., 4., 5. list : Text rozdělěný do kapitol
6. list : Zdroje (knižní – název a autor, internetové – zkopírovaná
adresa)
7. list : Slovník (význam cizích slov)
8. list : Příloha (obrázky, fotky s popisky)
Nezapomeň na číslování stran !
Písmo: Arial, velikost 12, nadpisy velikost 14, zarovnání do bloku
Práci je možné napsat ručně
Téma: Botanika (rostliny dvouděložné a jednoděložné – viz. zápisky do
sešitu)
konzultace na: ucitelka.in.zsdp@seznam.cz ( konzultace témat,
průběžná kontrola práce)

Fyzika

Tělesná výchova

F - 46. hodina téma: Tlak plynu v uzavřené nádobě
- str. 143 – 146 přečíst
- překreslit obr. 2.66 b str. 147
- písemně str. 147/O 1, 2, 3

Ranní rozcvička - 20 dřepů, 20 kliků, 20 angličáků, 1 min. "prkno"

