
 
 
 

 
PLÁN VÝUKY OD 19. 6. 2016 DO 23. 6. 2017 
 TŘÍDA VII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T40 

Uzavírání známek 
Oprava závěrečné písemné 
práce 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T40 

Vocabulary 
Opakování dosud probrané 

látky 
 

 
Sešit a učebnici s sebou 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T40 

 
 

film - culture page 
 

 
závěrečné hodnocení (uzavírání známek) 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
 

složky s materiály 
  

NĚMECKÝ JAZYK 
T40 

4. Familie 
Čísla do 100 
Učebnice str. 39 

Prezentace a ústní zkoušení žáků, kteří 
mají nerozhodně známku. 

Slovní zásoba lekce Familie! 
 

MATEMATIKA 
T39 

Postupný poměr, přímá a 
nepřímá úměrnost 

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 13.6  od 13:40 do 14:30 - poměr 

PŘÍRODOPIS 
T40 

Rostlinné orgány - květ Uzavírání známek!  

DĚJEPIS Renesance   



T40 Opakování učiva 7. ročníku 

ZEMĚPIS 
T40 

Opakování učiva 7. ročníku  Prezentace žáků na vybrané státy Asie, AZ- 
kvíz 

FYZIKA 
T40 

Světelné jevy - optické klamy 
a přístroje rozklad světla 

TEST - oko, optické klamy a přístroje 
rozklad světla 

Video 

Jiná sdělení 
T40 

PO 19. 6. Tematický den Jedeme do Řecka - s sebou věci na olympijskou vlajku, 5členný tým trička v barvách 
olympijských kruhů (každý jednu barvu). Konec bude ve 12:50! 

ČT 22. 6. pojedeme se žáky 7. třídy do Brna na vzdělávací program „Dětské úrazy“ do Dětské nemocnice. 
Program je zaměřen na prevenci dětských úrazů a dozvíme se také veškeré informace o dětských úrazech. 

Program je zdarma a zpáteční cesta Brno – Deblín stojí 48 Kč. 

Program začíná od 9.00 hod., odjezd bude proto v 7.07 z Deblína. Předpokládaný návrat do Deblína bude v 13. 49.  

Oběd ve škole doporučuji odhlásit.  

 

 


