
 
PLÁN VÝUKY OD 21. 11. 2016 DO 25. 11. 2016 

 TŘÍDA VII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T12 

Slovesa - rod činný x rod trpný 
Příslovce 

Čtvrtek 24. 11. písemka: Slovesa - mluvnické 
kategorie (os., č., zp. čas, rod!) 

Termín odevzdání čtenářského deníku - konec 
listopadu (2 knihy) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T12 

Much and many 
Reading and listening 

comprehension 
Sešit a učebnici s sebou! 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T12 

a few/ a little 
Food and drink 

countable, uncountable nouns 
some/any 

uč. 51/52, PS 41/42 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
nezapomínat list nepravidelných sloves 

složky s materiály 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T12 

2. lekce Schule 
Učebnice Mach mit! Str. 14 
Úvod do nové lekce 
Osobní zájmena v množném 
čísle 

Učit se číslice 0 - 20 

 

 

MATEMATIKA 
T12 

procvičení - celá čísla - shrnutí 
(učebnice str. 30 -33) 
nové učivo - geometrie 

Nosit tužku číslo 3 a 1; pravítko, kružítko 
 

 

PŘÍRODOPIS 
T12 

Písemné opakování - ryby - 
stavba těla ryb, rozmnožování 
a chov ryb, zástupci 

Kontrola pracovního listu ze středy 16.11.!! 
Vyplněný a vlepený v sešitě! 

 

DĚJEPIS 
T12 

Velkomoravská říše Žáci se neučí na písemky, i když dopředu 
znají otázky!!! Máji poslední možnost 
opravy! 

St 23. 11. OPRAVA písemky: Dělení 

EGS 

VDO 



středověku, společnost raného středověku 
(zápis s. 1-3)  

- odkdy dokdy trval raný, vrcholný a 
pozdní středověk + raný novověk 

- úřední prameny - příklady 
- literární prameny - příklady 
- pojem kronika+příklad 
- 3 vrstvy středověké společnosti 
- panovncké tituly 
- pojmy: léno, leník, feudum 
- rytíř - o kolika let 
- pojmy: monoteismus, polyteismus, 

ateismus, celibát, řehole, kacířství, 
klatba, koncil 

- nejvyšší představený katolické církve 
- lidé, kteří vlí papeže - kdo to je? 
- nejvyšší představený mužského 

kláštera 
- nejvyšší představená ženského kláštera 

Kdo nepsal ve středu 16. 11., středa 23.11. 
písemka: Arabové a Turci; křížové výpravy, 
Seveřané a Vikingové 

ZEMĚPIS 
T12 

Atlanstský oceán - prezentace 
Amerika - přírodní poměry 

pracovní list - slepá mapa  

FYZIKA 
T12 

Síla - skládání a sčítání sil   

Jiná sdělení 
T12 

Vážení rodiče, 

žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosíme proveďte během                   
měsíce listopadu prostřednictvím dětí u třídního učitele. 

Příspěvky od rodičů budou použity na podporu dětí při školních akcích ZŠ a MŠ Deblín. Rozdělení peněz vždy společně                   
se členy KPŠ Kamarád a vedením školy pečlivě zvažujeme. 

Z peněz vybraných od Vás rodičů jsme zajišťovali občerstvení při adventních dílnách, občerstvení při prezentacích               



třídních projektů na konci školního roku 2015/16, přispěli jsme na venkovní učebnu. 

Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. 

Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o napsání mailu na kpskamarad@seznam.cz . Budete tak mít možnost                 
spolurozhodovat o použití získaných finančních prostředků a podílet se na přípravě akcí. 

Všichni noví členové jsou srdečně vítáni :-)!!! 

za KPŠ Kamarád 

Markéta Weiglová 

předsedkyně 

 

 


