
Opakování učiva – VII. L 

Předmět Učivo Pomůcky 

Český jazyk 

 – jazyková výchova 

 

 

 

 

• podstatná jména rodu ženského – skloňování 

podle vzorů a přiřazování ke vzorům 

• podstatná jména rodu mužského – skloňování 

podle vzorů a přiřazování ke vzorům 

• rozlišování životnosti a neživotnosti u podstatných 

jmen rodu mužského 

 

Psací potřeby, sešity 

-literární výchova rozvoj čtení – čtení vybrané literatury nahlas 

(vyprávění obsahu) 
 

-komunikační a slohová 

výchova 

• napište dopis kamarádovi o tom, jak trávíte tyto 

dny 

• nadepište i obálku – adresát a odesilatel 

• prohlédněte si webové stránky 

www.ceskaposta.cz 

• čtěte knihy, časopisy a noviny – najděte si texty o 

jaru, jarní přírodě 

• napište, jaké práce na zahradě se dělají na jaře, a 

nakreslete obrázek 

• čtěte nahlas rodičům, prarodičům nebo 

sourozencům☺ 

Sešit, psací potřeby 

Matematika • opakování zaokrouhlování  

https://youtu.be/oJ74dnJhWxQ 

• opakování jednotek délky, času, hmotnosti a 

objemu 

• převody mezi jednotkami 

• písemné násobení dvojciferného a trojciferného 

čísla číslem dvojciferným (pozor na zápis) 

https://youtu.be/2u9h67FEiEw 

• rozdělení trojúhelníků (dle velikosti stran a úhlů) 

• konstrukce libovolných trojúhelníků pomocí 

kružítka 

• shlédni konstrukci šestiúhelníku, vyslechni o 

osmiúhelníku 

https://youtu.be/wz-zPKHbWd0 

https://youtu.be/uICRG_WTmOs 

Rýsovací potřeby, PC, 

tabulky, sešit, psací 

potřeby 

Fyzika • zopakujte si, jak funguje vodovod 

• zopakujte si tlak v kapalinách 

• jak se šíří tlak v kapalinách?(nakresli nádobu 

s kapalinou a vyznač, kde je největší tlak a jak se 

šíří) 

• nakresli spojené nádoby 

• atmosférický tlak 

https://youtu.be/5oVYz4hkF6s 

PC, učebnice, sešit, 

psací potřeby 

Dějepis 

 

• opakování kapitoly o hradech 

• kdo žil na hradech, na jakých místech se stavěly, 

jaký měly účel 

Učebnice, sešit, PC 

http://www.ceskaposta.cz/
https://youtu.be/oJ74dnJhWxQ
https://youtu.be/2u9h67FEiEw
https://youtu.be/wz-zPKHbWd0
https://youtu.be/uICRG_WTmOs
https://youtu.be/5oVYz4hkF6s
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• co znamenají termíny – hrad, parkán, prak, 

zbrojnoš, kníže, zeman, tvrz, předhradí 

• Karel IV. – kdo to byl, jaké stavby zajistil, jakou 

významnou stavbou přispěl ke vzdělání, k jakému 

rodu patřil, jaké měl předky a potomky,  

• Opakování o církvi a jaký vliv na církev měl Mistr 

Jan Hus 

Německý jazyk 

 

 

 

• opakujte si slovíčka, která znáte – dny, měsíce… 

• opakujte a procvičujte číslovky, hrajte člověče, 

nezlob se 

• opakujte názvy jídla a pití 

• opakujte oblečení a barvy 

• procvičujte na www.umimenemecky.cz 

Učebnice, sešit 

Anglický jazyk Procvičování slovíček: pozdravy, barvy, číslovky, rodina, 

ovoce a zelenina, domácí zvířata, oblečení, dopravní 

prostředky, sport, hodiny 

Sloveso TO BE  

1. I am   1. We are  

2. You are  2. You are  

3. He/She/it is  3. They are  

Have got  

Can  

Můžete využít tyto internetové stránky:  

https://decko.ceskatelevize.cz/hry 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-

anglicky-jazyk 

https://www.youtube.com/ 

 

Učebnice, sešit 

Přírodopis Botanika 

• Funkce rostlinného těla (str. 20-23)- fotosyntéza, 

dýchání, růst a vývoj rostlin, rozmnožování rostlin 

• Systém rostlin (str. 25-44) 

PC, učebnice 

Zeměpis • Kraje České republiky 

• Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj  (str. 

38-43) 

• Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj 

Vysočina  (str. 44-49) 

Mapa 

Výchova k občanství Naše vlast, právní základ státu 

• Národ, stát a vlast – zopakujte si význam těchto 
pojmů 

• Státní symboly – namaluj státní vlajku, zazpívej 
státní hymnu 

• Království nebo republika? – jaký je podle tebe 
rozdíl mezi královstvím a republikou 

• Ústava a zákony ČR – zjisti z internetu význam 
slova ústava 

PC, pastelky, sešit 

http://www.umimenemecky.cz/
https://decko.ceskatelevize.cz/hry
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk
https://www.youtube.com/

