
 
 
 
 
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 24. 4. 2016 DO 28. 4. 2017 
 TŘÍDA VII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T32 

Procvičování pravopisu 
- vyjmenovaná slova 
- koncovky podstatných 

jmen 
- koncovky přídavných 

jmen 
- shoda přísudku s 

podmětem 

Písemka: VV 

Diktát nebo doplňovačka: vyjmenovaná 
slova 

Čtenářský deník do pátku 16. 6. (2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T32 

Future with will and going 
to 

Unit 6 vocabulary test 
27. 4. 

Sešit a učebnici s sebou 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T32 

 
Future 

Going to 
 

 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
 

složky s materiály 
 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T32 

3. Es weihnachtet 
Časování sloves v přítomném 
čase 
Eine Einladung 
Učebnice str. 32 - 33 

 Slovní zásoba! 
Člen určitý a neurčitý. 
Množné číslo podstatných jmen. 
Komposita - slova složená. 

MATEMATIKA 
T32 

Zlomky - násobení a dělení desetiminutovky: 
pondělí 24.4  - obsah a obvod čtverce a 

žáci mohou procvičovat probírané učivo na 
počítači - odkaz: 



obdelníka 
středa 26.4 - sčítání a odčítání zlomků, 
zlomek pravý a nepravý, smíšené číslo 
čtvrtek - opakovací test - zlomky 

http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php
?action=show&class=7&subject=Matemati
ka&search1=01.+Zlomky#selid 

PŘÍRODOPIS 
T32 

Přechod rostlin z vody na 
souš, Mechorosty 

  

DĚJEPIS 
T32 

Husitství 
Doba pohusitská 

Pátek  28. 4. písemka: Mistr Jan Hus, 
husité (list 19. a půl 20.) 

Pátek 5. 5. písemka: doba pohusitská, 
Jagellonci v Čechách (půl listu 20. a list 
21.) 

REFERÁTY!!!  

pátek 28. 4. 

J. Klusák - J. Viklef !!!! 

I. Zemánek: Jan Žižka 

V. Štulpa: Manželky Karla IV. !!!! 

I. Zemánek: Jan Žižka 

J. Urban: Bratr Paleček 

ZEMĚPIS 
T32 

Asie - prezentace státy TEST - Asie obyvatelstvo a hospodářství Prezentace žáků na vybrané státy 

FYZIKA 
T32 

Světelné jevy - úvod TEST - Základy meteorologie, Archimédův 
zákon pro plyny, Proudění vzduchu, 
aerodynamický efekt 

Video 

Jiná sdělení 
T32 

!!! 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. 

 


