
 
 

PLÁN VÝUKY OD 16. 1. 2016 DO 20. 1. 2016 
 TŘÍDA VII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T19 

Opakování na pololetní 
písemnou práci 

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) 

T19 

Unit 5 - The World 
vocabulary 

How questions 

17. 1. - velké písemné zkoušení na učivo 4. 
lekce 

Sešit a učebnici s sebou 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T19 

The world, My country 
uč. 56, PS 44 

vocabulary U5 
 

kontrola slovníčků 17.1. 2017 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
nezapomínat list nepravidelných sloves 

složky s materiály 
Do 13.1. slovíčka 5 lekce 

NĚMECKÝ JAZYK 
T19 

2. Schule 
uč. str. 19 - 20 
4. pád 
přivlastňovací zájmena 

st 18. 1., pá 20. 1. test na slovní zásobu 
Schule (školní předměty, dny v týdnu, 

podstatná jména, slovesa) 

Prosím o plnění domácích úloh, žáci 
potřebují cvičení probírat i doma. 

MATEMATIKA 
T19 

geometrie - shodnost 
trojúhelníků, dělení 
trojúhelníků, těžnice, výšky a 
střední příčky trojúhelníků 

 
Děkuji všem žákům za práci v prvním 
pololetí a přeji, ať se jim daří ve 
druhém pololetí lépe než doposud:-) 

PŘÍRODOPIS 
T19 

Plazi - zástupci  Pracujte na svých prezentacích, 
ukázkách, propagacích a pod. - 
prezentovat budeme v pořadí: želvy, 



krokodýli, ještěři, hadi. 
Ústní zkoušení! 

DĚJEPIS 
T19 

Románská kultura 
Lucemburkové 

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

 

ZEMĚPIS 
T19 

Státy amerického kontinetu- 
prezentace 

 Prezentace žáků na vybrané státy 

FYZIKA 
T19 

Teplota a hustota kapalin, 
kapilární jevy 

 Úvod do kapitoly kapalin - vlastnosti a 
charakteristika kapalin 

Jiná sdělení 
T19 

Žádost o sponzorský dar 
V pátek 10. února 2017 se uskuteční VIII. školní ples, na který jste srdečně zváni! Jeho součástí bude vedle polonézy a                     
šerpování deváťáků, tance za doprovodu J – Bandu a vystoupení hostů také Hra o ceny! Proto bychom Vás chtěli požádat o                     
sponzorský dar, ať už věcný, nebo finanční. Za příspěvky Vám předem velmi děkujeme a těšíme se na společné plesání! 

 

Pá 20. 1. - 4. zasedání Žákovského parlamentu 

 

Ne 22.1. 2017 odjezd na LVK v 8:00 od školy (sraz u školy v 7:30) 

 

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.  

 


