7. ročník
Anglický jazyk
Učebnice str. 59 cv. 4, str. 60 cv. 5 (písemně do školního sešitu)
Online procvičování - https://www.skolasnadhledem.cz/ - online cvičení – hledat present perfekt –
první dvě cvičení
Dějepis
Nástup Lucemburků – učebnice – str. 46– 47 – vypsat a naučit
Český jazyk
gramatika
- druhy vedlejších vět - příslovečné 106, 108, 110-114 - přečti si v učebnici za větnými členy
- opiš si zaslané poznámky a nauč se jednotlivé druhy
vedlejších vět a jak se na ně ptáme
sloh
- napiš svůj vlastní životopis podle str. 178 - ve větách - zachovej odstavce - údaje o sobě a rodině,
vzdělání, zájmy a záliby, zdravotní stav, výhled do budoucna - bez citově zabarvených slov,
jednoduše, stručně, smysluplně
- zašli buď ofocený na e-mail vyučující nebo ho napiš přímo do e-mailu do 27. 3. - bude oznámkován
- přepracuj ve wordu žádost podle opravy - známku si výrazně vylepšíš (stávající vidíš)-bude zasláno
emailem
literatura
- J. Suchý - Tulipán, Já žiju dál str. 135 - 136 + poslechni si
https://www.youtube.com/watch?v=77A9XMjb6m0
https://www.youtube.com/watch?v=oLF4N40G23I
- stručně si vypiš údaje o divadle Semafor - kdy a kým založeno, od čeho je odvozen název, názvy
obou písní a odpověz na následující otázku: V čem spočívá hlavní smysl obou textů? - do sešitu, zašli
ofocené do 25.3.
Přírodopis
učebnice str. 87 – 89 – Krytosemenné rostliny – výpisky + učit
Zeměpis
výpisky Oceánie, 2 pracovní listy - Austrálie + odpovědět na otázky str. 116
Matematika
Udělat zápis z příloh Čtyřúhelníky a Rovnoběžníky do školního sešitu + naučit se to
Pracovní sešit - str. 180 cv. 1, 2 (zde zatím nepočítat obvody)
str. 180 cv. 4
Procv. zlomků https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/69-7rocnik/2064-zlomky?scroll=0

Fyzika
Učebnice – Kdy těleso plave a kdy se potápí – str. 91-94
Občanská výchova
- opiš si poznámky o státní moci - bude zasláno e-mailem
- úkol - najdi a vypiš jména československých prezidentů od vzniku republiky r. 1918
- vypiš ministerstva ČR (financí, zdravotnictví....) - do 27. 3. pošli na email (ofocené ze sešitu nebo ve
wordu či přímo v e-mailu)

