
 
PLÁN VÝUKY OD 10. 10. 2016 DO 14. 10. 2016 

 TŘÍDA VII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T6 

Slova jednoznačná x slova 
mnohoznačná 
Homonyma 

Ve čtvrtek 13. 10. bude sloh! 

Vytvořit básničku na téma prázdniny nebo 
podzim. 

Kdo v pátek 7.10. neodevzdal čtenářský 
deník, přinese v pondělí 10.10.!!!!!! 

Středa - mluvnice: učebnice ČJ7, PS, sešit 
mluvnice 

Čtvrtek - 1x za 14 dní mluvnice: učebnice ČJ7, 
PS, sešit mluvnice, 1x za 14 dní sloh: učebnice 
ČJ7, PS, sešit sloh (o tom, co budeme mít, 
budete informováni v TP anebo ve středeční 
hodině ČJ 

Pátek - 1. hodina mluvnice: učebnice ČJ7, PS, 
sešit mluvnice, 5. hodina literatura: Čítanka 7, 
sešit literatura 

Žáci dostali požadavky ke čtenářskému 
deníku, vložit, prosím do ČD a dodržovat.  

Termín odevdání ČD - začátek října (3 knihy) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T6 

Countables and uncountables, 
articles Sešit a učebnici s sebou! 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T6 

opakování 6. ročníku 
minulý čas, 

pravidelná/nepravidelná 
slovesa 

Food and drink 
countable, uncountable nouns 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
nezapomínat list nepravidelných sloves 

složky s materiály 

 



NĚMECKÝ JAZYK 
T6 

1. lekce 
Učebnice Mach mit! Str. 9,10 
Die Freunde chatten 
Meine Familie 
Osobní zájmena v jednotném 
čísle 

Nová slovní zásoba - průběžně se učit 

 

 

MATEMATIKA 
T6 

nové učivo - Celá čísla - 
číselné operace  

pondělí 10.10. - opakovací test pravidla 
dělitelnosti, NSD, nsn 

čtvrtek 13.10 - kontrola PS (je třeba si doplnit 
nedopočítané příklady) 

 

PŘÍRODOPIS 
T6 

Ryby - lalokoploutvé, 
dvojdyšné, sladkovodní - 
zástupci 

- ve středu vybírám sedšity s dopsanými 
zápisy a vlepenými vyplněnými 
pracovními listy 

- začínáme ústně zkoušet na probrané 
učivo 

 

DĚJEPIS 
T6 

Raný středověk Pořídit, prosím, slohu A4 s kroužkovou 
vazbou na eurofolie, sešit ne! 

EGS 

VDO 

ZEMĚPIS 
T6 

Prezentace na africké státy práce s atlasem, prezentace  

FYZIKA 
T6 

Rovnoměrný a nerovnoměrný 
pohyb 

video, práce s grafem, Dú dokončit graf VCB  

Jiná sdělení 
T6 

Od října začínají kroužky - platbu prosím uhraďte na č. účtu školy pod VS dítěte (platí se 400 Kč za kroužek na 1.                       
pololetí) 

Prosím, prodiskutujte s dětmi, co si kupují před vyučováním a během volných hodin před odpoledním               
vyučováním. Často děti vídáme s brambůrkami a jinými pochutinami, někteří si z peněz pořizují energy drinky,                
které jsou pro dospívající velmi nevhodné a jejich konzumace je ve škole zakázána. Děkujeme.   

 


