
 
 
 

 
PLÁN VÝUKY OD 5. 6. 2016 DO 9. 6. 2017 
 TŘÍDA VII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T38 

Opakování na závěrečnou 
písemnou práci 

14. 6. ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE 
Pravopis (mohou se objevit tato pravopisná 
cvičení) 

● vyjmenovaná slova 
● koncovky podstatných jmen 
●  
● koncovky přídavných jmen 
●  
● shoda přísudku s podmětem 
●  
● psaní velkých písmen 
●  

Větné členy 

● poznávání větných členů (podmět, 
přísudek, předmět + pád, přívlastek 
- shodný/neshodný, příslovečná 
určení - místa, času, způsobu, míry) 

Věty vedlejší 

● rozeznávaní VH a VV 
● určování druhů VV (podmětná, 

předmětná, přívlastková, 
přísudková, doplňková, příslovečná 
časová, p. místí, p. způsobová, p. 
měrová, p. účelová, p. důvodová, p. 
přípustková, p. podmínková) 

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

 



ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T38 

Adjectives and adverbs 
vazba have to 
Vocabulary 

 
Sešit a učebnici s sebou 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T38 

 
adverbs x adjectives 
Going to x have to 
film - culture page 

 

příprava na písemnou práci 
závěrečná pís. práce 13.6. 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
 

složky s materiály 
donést si papíry s přípravou na pís. práci 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T38 

4. Familie 
Berufe 
Zápor kein 
Učebnice str. 36, 37 

Út 6.6. test slovní zásoba (Famile, Monate, 
Jahreszeiten) 

Slovní zásoba nové lekce! 
 

MATEMATIKA 
T38 

Poměr - měřítko mapy 15.6.  závěrečná písemná práce 
- početní operace s celými čísly a se 

zlomky (včetně závorek) 
- slovní úlohy (využití zlomků) 
- geometrie (konstrukce trojúhelníku, 

výpočet obvodu, obsahu, objemu a 
povrchu - úlohy z praxe) 

- převody jednotek (délky, obsahu, 
objemu + duté) 

nabídka možnosti - procvičování učiva ve 
škole: 
út 6.6  od 13:40 do 14:30 - počítání se 
zlomky, poměr 

PŘÍRODOPIS 
T38 

Rostlinné orgány - stonek, 
list, květ 

  

DĚJEPIS 
T38 

Gotika 
Raný novověk 

  

ZEMĚPIS 
T38 

Asie - prezentace státy TEST - Asie státy (práce s atlasem a 
prezentace) 

Prezentace žáků na vybrané státy Asie 

FYZIKA 
T38 

Světelné jevy - lom světla, 
čočky 

 Video 

Jiná sdělení 
T38 

Pátek 9. 6. - EKO-den s Kometou  
 

8:30-9:00 – příjezd dětí, přiřazení EKO týmu (hráč HC Kometa Brno, zástupce Lesů města Brna) 



9:00-11:00 – edukativní cesta, čištění prostoru Lesy města Brna 

11:00-12:30 – vyhlášení výsledků, přehlídka záchranných složek, podpisová akce „A“ týmu HC Kometa Brno, 
doprovodný program, odjezd 

  

Místo akce-  Lesy města Brna, prostory nad obcí Deblín 

Toalety – zajištěny na hřišti 

Jídlo - drobné občerstvení děti obdrží po skončení edukativní cesty (svačinu s sebou), možné zakoupit i na hřišti 

Skupina obdrží – rukavice (1 rukavice os.), kleště (1 ks na skupinu), kvíz, pytle na třídění odpadu 

S sebou – svačinu, pevnou obuv, v případě nepříznivého počasí pláštěnku, vědomosti, soutěžní obal 

Číslo skupiny –  23 

 

St 7.6. Program E-ON 2. – 3.h – 7 třída – Ekotroni 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

!!! 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.  

 


