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

7. třída

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)

Čj - mluvnice

Opakování pravopisu - do ŠS str. 54 - 55 cv. 3 (i s nadpisem) - rozdělte si
na 2 části, ve škole máme také 2 hodiny ČJ.
Nové
učivo - opište do ŠS na novou stránku (viz příloha). Přečtěte text na str.
93 - 94 (barevné rámečky) + zkuste si ústně cv. 2 na str. 94.

ČJ - sloh

Přečíst texty na str. 155 - 156 Jak se chováme u stolu - vypracujte
odpovědi na otázky 3a, b a d na str. 157 a pošlete mi je na e-mailovou
adresu naší třídy sestacidp2018@seznam.cz (Tímto e-mailem se mnou
můžete komunikovat).

Čj - literatura

Přečíst text na str. 99 - 101. Do sešitů literární výchovy na novou
stránku napište název textu + jméno autora + odpovědi na otázky: 1.
Co tě v textu nejvíc zaujalo, překvapilo? 2. Vypiš slova, kterým
nerozumíš. 3. Jakou zajímavou informaci jsi o autorovi našel na
internetu (jen jednu a opravdu významnou).
MATEMATIKA 23. 3. – 25. 3: MA – opakování internet:
www.onlinecviceni.cz – matematika 2. st. – 7. tř. – racionální čísla
26. 3. : MG - 44. hodina téma: Lichoběžník
Odvárko 3: - zapsat hnědé rámečky str. 62 a str. 63
- písemně str. 63 cv. 2, 3, 4

Matematika
27. 3. : MG - 45. hodina téma: Lichoběžník
Odvárko 3: - zapsat hnědý rámeček str. 68
- písemně str. 68 cv. 1 a 3
30. 3. – 31. 3: MG – opakování internet: www.onlinecviceni.cz –
matematika 2. st. – 7. tř. – čtyřúhelník – vše o lichoběžníku

Anglický jazyk

Připomínám slovíčka - ve slovníčku do 20. lekce. Pročíst si slovíčka 17.
lekce, přečíst si text uč. str. 36, prohlédout uč. Str. 37/2, PS 36/1, 36/2
(tajenka je POCAHONTAS), 36/4. (V průběhu týdne se na stránkách
objeví správné řešení předchozích úkolů, podle kterého si můžete svou
práci zkontrolovat).

Opakování slovíček 3. lekce - PS str. 33 + vypsat 3 podstatná jména (i se
Německý jazyk členy), 3 slovesa a 3 vlastnosti. Utvoř 3 věty do školních sešitů - uč. Str.
37, cv. 9
Dějepis

Přečíst text, prohlédnout si obrázky + mapku na str. 90 - 93 Otec vlasti +
opsat zápis z přílohy + časovou přímku. Obojí je možné vytisknout a
vlepit (ale pořádně ustřihnout a přilepit).

Zeměpis

Přečíst v učebnici str. 64 - 65 Evropa. Vypsat do sešitu 6 evropských
geografických celků, příklad: Jižní Evropa

Přírodopis

Fyzika

Zápisky viz. příloha, Seminární práce viz. informace z minulého týdne (
Botanika - uč. Str. 88 - 130)
- písemně úlohy ze str. 148 – 149

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

