
7. ročník Lovosice 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ 

ČJ JV – opakovat si pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen 
     -učebnice str.50/17c) – urči pád 
                        str.50/18 – urči vzor rodu mužského 
                        str.50/20 – dej do správného tvaru 
     - opakuj si vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z 
LV- přečíst alespoň 4 stránky z čítanky, časopisu,… 
KSV – napiš do sešitu své jméno a celou adresu 
Vypracuj pracovní listy 

AJ Lekce 25      In the park (V parku) 
Tvoření  –ing tvarů u sloves 
Uč. str.52/1,2,3,4 
Pracovní sešit str. 53/4,6 všichni, cv.5 – kdo zvládne 
Happy Easter – Veselé Velikonoce : pracovní list –  slovíčka – 
osmisměrka, velikonoční vajíčka - vybarvi dle zadání, bludiště – 
nalepit do sešitu 
Pracovní listy: dny v týdnu – vyplnit a nalepit do sešitu 
Procvičování slovíček- můžete využít tyto internetové stránky: 
https://testi.cz/ 
https://decko.ceskatelevize.cz/hry                     Angličtina s Bílou paní 
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk  
https://www.youtube.com/              
https://www.jazykynanetu.cz/anglictina-on-line.html 

 

M Zopakuj si násobilku, sčítání a odčítání pod sebou 
- Učebnice str.23/14 

                  str.24/17 
                  str.36/24 A, B 
                  str.38/33 

Vypracuj pracovní listy 

D Otec vlasti - Karel IV. – uč.str.28-29- vypiš do sešitu silně 
vytištěný text a překresli časovou osu str.29 (nahoře) 
O klášterech – uč.str.30-31- vypiš silně vytištěný text a přepiš 
oranžovou tabulku (str.31) do sešitu 

P Stavba těla rostlin-namaluj do sešitu květinu a popiš její části 
Kořen- uč.str.6-7 – napiš první věty (str.6) do sešitu a dále 
všechna silně vytištěné výrazy, namaluj mrkev (str.7) 
Stonek- uč.str.8-10 – přepiš první odstavec (str.8), do sešitu 
odpověz na otázku str.10/1 
List- uč.str.10-12 – napiš první věty (str.10) a dva řádky nahoře 
na str.11, namaluj obrázek listu (str.10) a popiš 
Květ- uč.str.13-15 – přepiš věty ze str.13, namaluj květ 
tulipánu (str.13) a popiš 

Z Jihočeský kraj- uč.str.34-35, pr.sešit str.22-23 

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


Plzeňský kraj- uč.str.36-37, pr.sešit str.24-25 
Karlovarský kraj- uč.str.38-39, pr.sešit str.26-27 (pomocí 
učebnice) 

F Atmosferický tlak- uč.str.27- zapiš do sešitu modrý rámeček 
Přetlak a podtlak- uč.str.28- zapiš do sešitu modrý rámeček 
Atmosferický tlak a počasí- uč.str.29, pr.sešit str.11/cv.1,2,3 

  

Doporučuji – povídat si s dětmi, hrát s nimi slovní a společenské hry, malovat si 

 


