
 
PLÁN VÝUKY OD 28. 11. 2016 DO 2. 12. 2016 

 TŘÍDA VII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T13 

Příslovce 
Ostatní neohebné slovní druhy 

Termín odevzdání čtenářského deníku - konec 
listopadu (2 knihy) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T13 

Much and many 
Recipe 

Few and little 

Sešit a učebnici s sebou! 
29. 11. písemné zkoušení na členy a some/any 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T13 

a few/ a little 
Food and drink 

countable, uncountable nouns 
some/any 

uč. 53, PS 42 
Project - My faourite recipe 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
nezapomínat list nepravidelných sloves 

složky s materiály 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T13 

2. lekce Schule 
Učebnice Mach mit! Str. 15,16 
Gespräche 

Učit se číslice 0 - 20 

Množné číslo osobních zájmen 

nová slovesa gehen, bekommen 

 

MATEMATIKA 
T13 

nové učivo - geometrie 
(opakování ze 6.ročníku) 

Nosit tužku číslo 3 a 1; pravítko, kružítko 
čtvrtek 1.12 - opakovací test (opakování ze 6. 
ročníku) 

 

PŘÍRODOPIS 
T13 

Obojživelníci   

DĚJEPIS 
T12 

Velkomoravská říše Žáci se neučí na písemky, i když dopředu 
znají otázky :( 

EGS 

VDO 

ZEMĚPIS 
T13 

TEST-Amerika - přírodní 
poměry, klima, biota 

pracovní list - slepá mapa  

FYZIKA 
T13 

Tíhová síla 
TEST na síly 

  



Jiná sdělení 
T13 

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 

 


