
7. A 

 
Český jazyk – větné členy – opakovat dle obdržené tabulky - názvy, zkratky, otázky na větné 
členy... 
+ větná skladba na webu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-rozbory-vet-stavba-slov 
 
Dějepis – zámořské objevy 15. a 16. století – učebnice str. 106 – 115 
 
Hudební výchova – český hudební romantismus 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus_(hudba) 
 

MATEMATIKA 

Zopakuj si přímou a nepřímou úměrnost. Projdi si znovu látku a příklady, které jsme společně 

vypracovali do školního sešitu. Také text v učebnici - strana 92 až 94. Vypracuj v pracovním 

sešitě cvičení: 106/1 a 4; 110/7 a do čtvrtka 19. 3. 8 hodin ráno odešli ke kontrole na můj 

mail: stoklaskova@zspostrelmov.cz 

 

ANGLIČTINA 

- zopakovat si přítomné časy podle zadání ve cvičeních online (přehled je v PS str. 72/1, 73/2) 

- zopakovat si příslovce – PS str. 71/2 

Procvičování a zadání práce budou vždy na školních stránkách angličtiny 

www.scholaviva.wordpress.com 

Email pro komunikaci s žáky a rodiči: anglictina.viva@gmail.com 

 

PŘÍRODOPIS 

- učebnice str. 60, otázky a úkoly, vypracovat odpovědi do sešitu 

- učebnice st. 62, vypracovat otázky: 8, 9, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

- přečíst si shrnutí učiva str. 60 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Vzpomeňte si na srdíčka z tvrdého papíru, která jsme obšívali, a zkuste si doma takové 

srdíčko nakreslit, vystřihnout, špendlíkem udělat po obvodu dírky a provlékat bavlnku. Určitě 

se vám to povede. 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-rozbory-vet-stavba-slov
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mailto:stoklaskova@zspostrelmov.cz
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-  
 

PV hoši - PV – hoši 

Při vycházce do lesa si všímej dřevin kolem sebe. Jaké dřevo se na co využívá?? 

 

Německý jazyk 
 
NAUČIT SE SLOVÍČKA V PS NA STR. 51 
ČÍST TEXT NA STR. 50/8 
 
Z E M Ě P I S   
 
UČEBNICE: 

• str. 8-9 Vodstvo-řeky, jezera 
• str. 10-11 Přírodní krajiny 
• str. 12-13 Obyvatelstvo Asie 

PROČÍST, UDĚLAT  ZÁPIS DO SEŠITU A NAUČIT! 
Vypracovat referát na oblasti Asie. 
 
F – 7.ročník  
Dokončujeme pohyb. Přečíst učebnice str. 73 + pracovní list str. 10 a 11  
 
 


