7.třída období 23.3.-27.3.
Český jazyk
SLOH
ŽIVOTOPIS
Probraná látka str. 168 – 169
Do slohového sešitu zpracovat svůj souvislý životopis a do literárního sešitu vypracovat životopis
Karla Čapka.
Karel Čapek – soustředit se na život a hlavně rozdělit jeho literární tvorbu.

LITERATURA
Vybrat libovolnou knihu. V literárním seš. si utvořit přehled denní četby a stručně zapisovat, co
každý den žák přečetl.
Volba knihy musí odpovídat věku žáka.
Karla Čapka – vypracování zaslat na email - lenka.princlikova©zscerncice.cz
Přírodopis
ivana.zakourilova © zscerncice.cz
Přečíst str. 63,64 – kapitola 19 Mechorosty
-zápis do sešitu: - nejstarší suchozemské rostliny
- nemají vytvořena vodivá pletiva
- nakreslit a popsat obrázek str. 63 – Schéma rostlinky mechu

MATEMATIKA
eva.karfilatova©zscerncice.cz
Opakování na papíry
Str. 8 počítáme se závorkami cv. 1-8
Str. 10- napsat pod sebe a vypočítat cv. 1-8
Dějepis
veronika.studena©zscerncice.cz

Pro výpisky z předmětu mi zašlete , prosím, mail. Každému je zašlu. Kdo má možnost, výpisky vytiskne
a nalepí, kdo ne, výpisky si opíše do sešitu.
+ referát na téma, které mě v rámci dějepisu pro 7.tř. zajímá (rozsah str. A4)

ZEMĚPIS
veronika.studena©zscerncice.cz
Pro výpisky z předmětu mi zašlete , prosím, mail. Každému je zašlu. Kdo má možnost, výpisky vytiskne
a nalepí, kdo ne, výpisky si opíše do sešitu.
+ shlédnout dokument o jakémkoliv evropském státě, napsat název dokumentu, kde jsem ho našel a
pár vět o tom, co jsem se dozvěděl.

AJ – P. ŘEŘICHOVÁ
Vera.rerichova©zscerncice.cz
1. Uč. str.39/4a- překlad do čj – něco je v PS str 82/3D, jinak logicky si odvodit v rámci textu
Virtual Soap v uč. Str.38 – ústně
2. Uč. str. 39/4b - k větám v levém sloupci vybrat vhodnou větu v pravém sloupci, někde jsou 2
možnosti –např. 1 – a,d – ústně
3. Uč. str.39/5a – přečíst si věty v tabulce a najít podobné se slovesy LOOKS a SOUNDS v textu
Virtual Soap v uč. str. 38 a napsat je do školního sešitu vpředu (měly by být 4), ofotit a poslat
4. PS str. 31/3 – spojit věty vlevo s vhodnými větami vpravo, PS str. 31/4 – opět vhodně spojit,
PS str. 31/5 – napsat pouze název své oblíbené počítačové hry a hlavní postavy. Pokud by se
našel někdo, kdo počítačové hry nehraje, tak 31/5 nevypracuje.
5. Průběžné úkoly – opakování slovíček a nepravidelných sloves
6. Možnosti dalšího procvičování: www.englishwsheets.com

NJ
Uč. str.110 –text D- přečíst nahlas, přeložit /jen ústně/ česky
-

Do sešitu napsat odpovědi (německy, celou větou) na tyto otázky týkající se textu D:
1) Wohnt Thomas in Berlin?
2) Haben sie einen Garten oder ein Haus?
3) Warum hat der Vater den Computer?
4) Was machen Mutter und Gabi jetzt?
5) Wie ist das Wetter?
6) Wo spielen Thomas und Gabi?

Aj 7.ročník - uč. Lenka Hellerová - lenka.hellerova@zscerncice.cz
Domácí výuka 18.3.2020 - 25.3.2020
1) uč. str.36 : Murder in the library
- přečíst a přeložit za pomoci slovíček v PS str. 82/3C (ústně)
- odpovědět na otázky cv. 1 (ústně) - zopakovat si slovíčka popisující dům, byt a místnosti (
doporučuji www.englishwsheets.com)
- vypracovat PS str.28/2,3
- vypracované úkoly ofotit a zaslat na email : lenka.hellerova@zscerncice.cz

FYZIKA

karel.svec@zscernice.cz
- Mechanické vlastnosti kapalin – str. 95 - přečíst
- Zopakuj si podle sešitu z 6. třídy nebo z internetu vlastnosti kapalin. Zapiš důležité
informace do sešitu.
- Odpověz do sešitu na otázky a úlohy na str. 99 – otázky 1, 2, 3, 4.

