ÚKOLY – JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY – 7.A
Matematika : učebnice č. 2
Pročíst str. 3-8
Do školních sešitů napsat Poměr
Opsat rámeček na str. 4, vypracovat cv. 2, 5, str. 5, opsat zelený rámeček ze str. 5
Opsat rámečky ze str. 6 , vypracovat do sešitu cv. 8, 9, str. 6, 11, 12, str. 7, cv.14, str. 8 /toto slovo
bude mít alespoň 10 písmen/.
Učebnice č 1
nadpis do sešitu Racionální čísla
vypracovat cv. 6.5 Úlohy na závěr na str. 76, jen 1. sloupec!

AJ : 7.A/7.B - opsat slovíčka 4A do slovníčku, prac. sešit 34/1-3, procvičování v Google Classroom
7.A – skupina Křivohlavá – učebnice str. 44, 45
Cvičení na papír nebo použij počítač – do wordu /pak ulož/ str. 44/1a, str.45/2, str. 45/3a
Gramatika – určitý, neurčitý člen – str. 45/4a,b, 5a,b,c , 46/6a – neopisuj, jen zapiš pod sebe 1-11 doplň člen, kde je to nezbytné

NJ : 1) zapsat do slovníčků slovíčka z celé 4. lekce
2) ústně učebnice str. 45/8,9

Přírodopis: dokončit U 74 - výpisky a obrázek s popisem - vnitřní strana listu,U 75 – výpisky
Zeměpis : Základní informace o státech JZ Evropy mají děti procvičené a zapsané v sešitech, ať
si samostatně do sešitů zapíší základní informace o těchto státech:
Turecko, Izrael...str. 20-21,Saudská Arábie, Irák, Iran... str. 22-23
ze str. 24 si samostatně do sešitů udělají cv. 1, píší celé doplněné věty!
Dále si ze str. 25 udělají zápisky z oblasti KAVKAZ
Vypíší všechny 3 státy, které sem patří, v atlasech si vyhledaji a zapíší jejich hlavní města, poté opíší
rámeček, který je dole na
Vše ze str. 19-25 v knize řádně pročtou

ČJ: mluvnice: Str. 86 – 90 – končit cvičením č. 2. Přečíst žluté rámečky. Zkusit vypracovat
všechna cvičení až po 90/2 (viz výše)
Literatura: Anglický humanismus a renesance – zaměřit pozornost na Shakespeara (zkuste si
rozšířit přehled i na internetu)
Opakovat : psaní i/y ve všech jevech, procvičovat pády (pádování slov v jakékoliv textu),
základní skladebná dvojice (opět vyhledávej v jakémkoliv textu a nezapomínej na věty s nevyjádřeným
podmětem)

Dějepis: Husitství = učebnice str. 97 – 103 (Lucemburkové – sám si doplň výklad informacemi
z knihy)
učebnice str. 104 – 109 (Husitství – seznam se s tématem podle učebnice –
po zahájení výuky proběhne zrychlený výklad a zápis)

