DISTANČNÍ VÝUKA – Zadání úkolů – 7. ročník
Předmět: Český jazyk/Občanská výchova
Vyučující: Mgr. Vlasta Geryková
Termín splnění: 13. 11. 2020
Pondělí – 9. 11. 2020 - Občanská výchova
Učebnice – Občanská výchova str. 20
Bydlení - napiš nadpis do sešitu


Opiš do sešitu text na str. 22 nahoře od začátku až po Otázky a úkoly.

Úkol: Představ si, že jste se nastěhovali do prázdného bytu. Napiš do sešitu, co vše si
pořídíte do: kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, předsíně, koupelny, dětského pokoje.
Můžeš si svůj dětský pokoj nakreslit i s vybavením nebo jiný pokoj. hodnocení úkolu: slovní,
formativní
_______________________________________________________________________
Úterý – 10. 11. 2020 – Český jazyk - Jazyková výchova
Učebnice Český jazyk – opakování – Vyjmenovaná slova po l




Zopakuj si vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z na str. 4
Napiš do školního sešitu ze str. 12 cv. 21 a) doplňte i-í/y-ý a úkol c) vypište předložky
s podstatnými jmény - hodnocení: slovní, počet chyb
Napiš do domácího sešitu ze str. 14 cv. 33 – doplňte i-í/y-ý a pak slova rozděl
barevně čarami na slabiky – hodnocení známkou


Středa – 11. 11. 2020 – Český jazyk – Jazyková výchova
Učebnice Český jazyk – opakování – Vyjmenovaná slova po m, p





Zopakuj si vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z na str. 4
Napiš do školního sešitu- str. 12 cv. 22a) – doplň dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
Napiš do školního sešitu ze str. 15 cv. 37 a) – doplň i-í/y-ý
Napiš do domácího sešitu ze str. 16 cv. 39 – doplň i-í/y-ý

___________________________________________________________________________
Čtrvrtek – 12. 11. 2020 – Český jazyk - Čtení (Literární výchova)
Čítanka str. 14 – Fred Rodrian: Princ s černýma nohama



přečti si článek, napiš do sešitu Čtení název článku, autora a
písemně do sešitu odpověz na tyto 3 otázky (můžeš využít k vyhledání odpovědí
Internet, učebnici Přírodopisu, encyklopedii apod.)

1. Jak labutě žijí?
2. Čím se labutě živí?
3. Co je pro ně charakteristické?
Můžeš si nějakou krásnou labuť nakreslit do sešitu.
Hodnocení: slovní, formativní
Čítanka str. 16 – M. Švandrlík, J. W. Neprakta: Vyhlídkový let, Přemnožení roháči (komiks)


Přečti si komiks a napiš název a autora do sešitu Čtení

__________________________________________________________________________
Pátek – 13. 11. 2020 – Český jazyk - Sloh (Slohová a komunikační výchova)
Pracovní sešit




Str. 3 cv. c) Ke každému slovu nespisovnému najdi slovo spisovné a spoj je čarou
Str. 4 cv. e)Tvoř a piš věty s uvedenými výrazy.
Str. 6 cv. f) Přečti si básničku a zkus k ní vymyslet název, napiš na linku
Hodnocení: slovní, formativní

