
 
 

PLÁN VÝUKY OD 3. 4. 2016 DO 7. 4. 2017 
 TŘÍDA VII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T29 

Procvičování VV diktát 

pátek 7. 4. písemka - VV (všechny!) 

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

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T29 

Unit 5 revision 
Unit 6 - Entertainment 6. 4.  - Unit 5 test 

Sešit a učebnici s sebou 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T29 

The world, My country 
uč. 63,64, PS54 
vocabulary U6 

 

5.4. opakování 5. lekce 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
 

složky s materiály 
 

               do 18.4. slovíčka 6 lekce 

NĚMECKÝ JAZYK 
T29 

3. Es weihnachtet 
Množné číslo některých 
podstatných jmen 

st 5.4., pá 7.4. test na slovní zásobu lekce 3 Slovní zásoba 

MATEMATIKA 
T29 

Zlomky - sčítání a odčítání, 
opakování na ČPP 

ČPP - čtvrtek 6.4. (konstrukce trojúhelníků, 
vlastnosti trojúhelníku, převody jednotek, objem 
krychle, kvádru, počítání se zlomky a s 
desetinnými čísly) 

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 
T29 

Ptáci - dravci, sovy, šplhavci 
Prezentace a hodnocení 1. 
části skupinových projektů - 
ptactvo 

St 29. 3. - Písemné opakování - Ptáci - obecná 
charakterystika 

Projekty - st - prezentace výsledků 1. 
části - Ptactvo 

DĚJEPIS 
T29 

Jan Hus 
Husitství 

Kdo nepsal písemku: Poslední Přemyslovci + 
Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV., napíše 

REFERÁTY!!! 

V. Štulpa - Král Vratislav 



si ve středu 5. 4.  P. Račanský - Amerigo Vespuci 

V. Štulpa - Manželky Karla IV. 

M. Mihula - Praha a Karel IV. 

L. Dvořáčková - Jan Nepomucný 

J. Klusák - J. Viklef 

ZEMĚPIS 
T29 

Asie - obyvatelstvo a 
hospodářství 

TEST - Asie politická mapa - státy a hlavní 
města 

Prezentace žáků na vybrané státy 

FYZIKA 
T29 

Archimédův zákon pro plyny TEST - Vlasnosti plynů, atmosferický tlak, 
atmosféra, základy meteorologie 

Video 

Jiná sdělení 
T29 

Ve čtvrtek 6. 4. se s žáky zúčastníme festivalu Jeden svět v Tišnově. Projekce stojí 40 Kč. Cestu Deblín - Tišnov a                      
zpět si žáci hradí sami (20Kč). Sejdeme se normálně v 1. vyučovací hodině, kde provedeme poučení. Vrátit                 
bychom se měli ve 13.00. S žáky, kteří chodí na oběd se vrátíme do školy. Ostatní žáci už mohou odejít ze                     
zastávky domů. 

 

!!! 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. 

 


