
 
 

PLÁN VÝUKY OD 6. 3. 2016 DO 10. 3. 2016 
 TŘÍDA VII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T26 

VV příslovečné 
 

8. 3. diktát 

9. 3. písemka - VV příslovečné 

Čtenářský deník - do 14. 4. !!! (2 
knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T26 

Reading and comprehension 
Culture - the USA  

Sešit a učebnici s sebou 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T25 

The world, My country 
uč. 60, PS 48 

vocabulary U5 
comparative and superlative 

adjectives 
reading actvities 

 comparative and superlative 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
 

složky s materiály 
 

               slovíčka 5 lekce(slovníčky) 

NĚMECKÝ JAZYK 
T26 

3. Es weihnachtet 
 
Úvod do nové lekce 

 Nová slovní zásoba 

MATEMATIKA 
T26 

zlomky a desetinná čísla čt 9.3 (konstrukce trojúhelníku, kružnice 
trojúhelníku opsaná, vepsaná, těžnice a výška 
trojúhelníku, zlomky a desetinná čísla) 

od pondělí 6.3 nosit učebnici a PS 
Aritmetika 
V rámci upevnění nabytých poznatků 
z geometrie, budou mít žáci na 
každém testu jeden nebo dva 
příklady z geometrie, i když budeme 
probírat aritmetiku. Je třeba i nadále 
nosit rýsovací potřeby. 

PŘÍRODOPIS 
T26 

Ptáci - etologie 
Zadání skupinových projektů 

 Ústní zkoušení! 

DĚJEPIS 
T26 

Lucemburkové   



ZEMĚPIS 
T26 

Antarktida a Asie  Prezentace žáků na vybrané státy 

FYZIKA 
T26 

Plyny - vlastnosti  Video 

Jiná sdělení 
T26 

Zájemci o zájezd do Salzburgu: do 9. 3. přinést návratku a peníze  
(p. uč. Rohanové/ pí uč. Zouharové) 
 
10. 3. ředitelské volno :) 
13.-19. 3. JARNÍ PRÁZDNINY! Přeji všem žákům a jejich rodinám přijemně strávené dny bez 
nemoci a úrazů. 
 
!!! 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. 

 


