
 
 

PLÁN VÝUKY OD 6. 2. 2016 DO 10. 2. 2016 
 TŘÍDA VII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T22 

Rozvíjející větné členy Diktát Termín odevzdání čtenářského 
deníku -10. 2. 2017 (2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T22 

Weather 
Comparative and superlative 

adjectives 

10. 2. - písemné zkoušení na slovní zásobu 5. 
lekce 

Sešit a učebnici s sebou 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

22 

The world, My country 
uč. 58, PS 46,47 
vocabulary U5 

 

kontrola slovníčků 17.1. 2017 
7.2. písemné zkoušení - slovíčka 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
nezapomínat list nepravidelných 

sloves 
složky s materiály 

               slovíčka 5 lekce 

NĚMECKÝ JAZYK 
T22 

2. Schule 
uč. str. 20 
přivlastňovací zájmena 
Am Telefon. 

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

MATEMATIKA 
T22 

geometrie - konstrukce a 
shodnost trojúhelníků čtvrtek 9.2 - opakovací test (počítání s celými 

čísly, objemy a povrchy hranatých těles, 
konstrukce a shodnost trojúhelníků) 

nosit rýsovací potřeby (kružítko, 
pravítko s ryskou, úhloměr a 
ořezanou tužku) a PS a učebnici do 
geometrie 

PŘÍRODOPIS 
T22 

Plazi - dokončení Plazi - písemné opakování Kdo ještě neprezentoval, dokončíme!  
Ústní zkoušení! 

DĚJEPIS 
T22 

Společnost vrcholného a 
pozdního středověku 

  

ZEMĚPIS 
T22 

Státy amerického kontinetu- 
prezentace 
Austrálie a Oceánie 

TEST - Státy Amerik Prezentace žáků na vybrané státy 

FYZIKA Hydrostatický tlak TEST - Kapaliny - vlastnosti, povrchové napětí, Video 



T22 Pascalův zákon kapilární jevy 

Jiná sdělení 
T22 

!!! Zákaz používání mobilních telefonů v budově školy - nejen během vyučování, ale i v průběhu 
přestávek !!! 

Žáci byli v souladu se Školním řádem opětovně poučeni o zákazu používání mobilních telefonů (za jakýmkoliv                
účelem) v budově školy. Mobilní telefon by měli mít vypnutý ve skříňce nebo v batohu s tím, že bez povolení                    
pedagogického pracovníka ho nesmí použít - pokud ho chtějí využít ke komunikaci, je jejich povinností se dovolit                 
učitele!  

V případě, že žáci nebudou dbát tohoto zákazu opakovaně, dopustí se tak porušení školního řádu, za což budou                  
následovat kázeňské postihy.  

 

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! 

 


