
Práce pro žáky 7. A třídy na týden od 11. 3. – 20. 3. 2020 
Práce je žákům této třídy zaslána také na email (pokud jej správně zadali). Informace 

je možné poskytnout také na emailu TU: miroslav.capek1975@email.cz 

Čj: žáci 
mluvnice: cvičení 2 a, b, c na str. 52 v učebnici Čj, zapsat do domácího sešitu 

  školní sešit cvičení 3/130 doplnit čárky, určit slovní druhy číslicí, určit větné členy (podmět, přísudek,  

  předmět, přívlastek, příslovečné určení) – grafický zápis 

Naučit se spojovací výrazy pro věty vedlejší 

Opakovat věty vedlejší ze školního sešitu. 

čítanka: John Wyndham – Chocky str. 121 – 131 - přečíst 

 – otázky str. 132/ 6., 7. a 8. do literárního sešitu 

Čj: žáci s IVP 
opakování: podstatná jména, rod, číslo, pád vzor a shoda podmětu s přísudkem 

 

M: žáci 
Věty o shodnosti trojúhelníků str. 97 zapsat do šk. s. a umět + úlohy ze stran 98 – 101 

Slovníček česko – geometrický – str. 101 – 104 – přečíst + zapsat tabulky ze stran 101 – 103 + naučit. 

Průběžně trénovat racionální čísla a operace s nimi – pracovní sešit č. 2 

M: žáci s IVP – látka zadána konkrétně v úkolníčku 

 

F: žáci 

Výpočet příkladů do školního sešitu na plak a tlakovou sílu str. 91/ 2, 3, 4 

Nová látka – Tření + třecí síla str. 91 – 95 přečíst + napsat poznámky 

F: žáci s IVP – převody jednotek d, V, m a čas  

Př. 
Hlodavci až sudokopytníci  -  str. 55 – 63 pročíst  - žákům budou emailem zasílány studijní materiály (prezentace a studijní 
text) 

D: 

Počátky absolutistické monarchie ve Francii – str. 93 – 94 

Svatá říše římská – str. 94 -96  

D: žáci s IVP – látka zadána konkrétně v úkolníčku 

 



Z:  
učebnice str. 88 – 93 zapsat poznámky do sešitu  

– Prac. sešit str. 35 – 37  + vypracovat prezentaci na jeden stát Asie 

Z: žáci s IVP – opakování probraného učiva – práce s mapou, … 

 

Nj: 

Pracovní sešit – Das kann ich schon – str. 41 – 42  + následně vyplnit v pracovním sešitu cvičení, která nemají hotová 

 do str. 42.  Procvičovat časování sloves + slovíčka 

Aj: 
1) Určitě dělejte POP - projectonlinepractice.com - většina může dodělávat i červenou učebnici -  Vašek může pracovat s 
Terezkou, kdyby se náhodou nemohla přihlásit, ozve se mi. Pomůžu ráda. 

 2) potom můžeme trénovat na umimeanglicky.cz 
na programu jsou přítomné časy - oba zvlášť a potom v kombinaci 
 3) v PS budete mít hotové obě stránky (někdo dodělá jen trochu, Tomáš Mrázek musí zvládnout obě stránky) 
 
Aj: žáci s IVP – látka zadána konkrétně v úkolníčku a v Aj 1 

Žákům budou zasílány zadání a studijní materiály na jejich emaily 
 
 

 

 

 

 

 


