
 
 

PLÁN VÝUKY OD 9. 1. 2016 DO 13. 1. 2016 
 TŘÍDA VII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T18 

Podmět a přísudek  20. 1. pololetní písemná práce:  

- shoda přísudku s podmětem 
- mluvnické kategorie sloves + slovesný 

rod (činný x trpný) 
- příslovce - pravopis + stupňování 
- spojovací výrazy - spojky souřadicí x 

spojky podřadicí x příslovce x zájmena 
- větné členy - poznávání podmětu, 

přísudku, přívlastku 

Termín odevzdání čtenářského deníku - 
začátek února 2017 (2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T18 
Unit 4 revision Tento nebo příští týden písemné zkoušení na 

učivo 4. lekce 

Sešit a učebnici s sebou 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T18 

The world, My country 
uč. 56, PS 44 

vocabulary U5 
 

10.1.  přípravná písemná práce (opakování na 
pol.p.p.) 

12.1. pololetní písemná práce 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
nezapomínat list nepravidelných sloves 

složky s materiály 
Do 13.1. slovíčka 5 lekce 

NĚMECKÝ JAZYK 
T18 

2. Schule 
uč. str. 19 - 20 

hodnocení gramatických sešitů 
(prosím žáky, aby si dopsali a doplnili, co jim 

chybí) 

Nová tištěná slovní zásoba, průběžně se 
učit (školní předměty, dny v týdnu..) 

MATEMATIKA 
T18 

geometrie - konstrukce 
trojúhelníků 
opakování na pololetní práci 

čtvrtek 12.1. - pololetní písemná práce 
(počítání s celými čísly, základní geometrické 
konstrukce, převody jednotek, počítání s úhly, 
objemy a povrchy kvádru a krychle) Dan Vít, 
Vojtěch Štulpa z důvodu nepřítomnosti ve čt 
12.1., budou psát písemku ve st 11.1. 

 

PŘÍRODOPIS 
T18 

Plazi - charakteristika této 
skupiny 

 Pracujte na svých prezentacích, 
ukázkách, propagacích a pod. - 



prezentovat budeme v pořadí: želvy, 
krokodýli, ještěři, hadi. 
Ústní zkoušení! 

DĚJEPIS 
T18 

 13. 1. písemka - Čechy v době knížecí + první 
čeští králové (tištěný zápis s. 9 a 10) 

 

ZEMĚPIS 
T18 

Státy amerického kontinetu- 
prezentace 

 Prezentace žáků na vybrané státy 

FYZIKA 
T18 

Kapaliny - povrchové napětí, 
teplota a hustota kapalin 

 Úvod do kapitoly kapalin - vlastnosti a 
charakteristika kapalin 

Jiná sdělení 
T18 

10.-12. 1. 2017 Dny otevřených dveří 

- otevřená výuka: od úterý do čtvrtka 8:25-12:00 
- beseda s vedením školy: středa v 11:00 a 16:00 
- prohlídka školy: středa 16:00-18:00 

 
PČ - holky - prosím, na další hodiny PČ noste ŠITÍ (jehly, knoflíky se dvěma i čtyřmi dírkami, patentky, kousek                    
suchého zipu, odstřižky látek). Vše se naučíme přišívat, našívat a sešívat! 

Každý mi donese ukázat uháčkované alespoň 3 řady k hodnocení! Kdo ještě neví, jak navázat druhou řadu,                 
poslední šance na vysvětlení a ukázku bude tento týden. Znamená to ovšem, že si (některé konečně) donesete                 
vlastní háčky a materiál! 

 

Cola, kofola, energy drinky - platí zákaz konzumace těchto pochoutek ve škole!!! Především upozorňuji, že si žáci                 
kupují nezdravé “svačiny” v průběhu polední pauzy před odpoledním vyučováním. Opakovaně byli poučeni o              
pravidlech konzumace těchto potravin ve škole, bohužel je ale nedodržují. Prosím o nápravu.  

 


