
  
PLÁN VÝUKY OD 23. 10. 2017 DO 3. 11. 2017 

 TŘÍDA VII.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T8-9 

Význam slov 
(uč. 7, 8/tabulky) 

- odborné názvy 

Slovní zásoba 
(uč. 23-32/tabulky) 

- obohacování slovní zásoby 
- slova základová 

23. 10. 

10min na slova mnohoznačná vs. 
homonyma 

25. 10. 
mluvnice 

1. 11. 
SLOH 

3. 11. 
Čtení: 23-25 

MATEMATIKA 
T8-9 

Zlomky 
- početní operace se zlomky (sčítání, 
odčítání, násobení a dělení) 

Příklady je potřeba napočítat, aby 
žáci získali cvik, proto budou psány 
častěji “desetiminutovky”, které se 

nenahlašují dopředu 

v pondělí 6. 11. by měli mít žáci 
PS vyplněné po stranu 25 

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T8-9 

Unit 3: Revision, project 
Test unit 3   

ANGLICKÝ JAZYK 
Kolbaba 

T8-9 

Present continuous and present 
simple 

Reading, listening and 
comprehension 

Pronouns in English 

24. 10. 
Present tenses test  

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T8-9 

Einheit 0,1 
- Namen 
- Länder 
- Internationalismen 
- Úvod do nové lekce 1 

St 25. 10. Opakovací test 
(Grüße/pozdravy, Wochentage/dny v 

týdnu, Zahlen/čísla, Farben/barvy, 
Länder/země) 

+ německá výslovnost 

Nová slovní zásoba 



NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T8-9 

Einheit 0,1 
- Namen 
- Länder 
- Internationalismen 
- Úvod do nové lekce 1 

Po 23. 10. Opakovací test 
(Grüße/pozdravy, Wochentage/dny v 

týdnu, Zahlen/čísla, 
Farben/barvy,Länder/země) 

+ německá výslovnost 

Nová slovní zásoba 

ZEMĚPIS 
T8-9 

 Afrika státy 
Oceány TEST Afrika státy Prezentace žáků na africké státy 

PŘÍRODOPIS 
T8-9 Hmyz - zástupci  Od pátku 13. 10. nosit prezentace 

na domluvené téma! 

 FYZIKA 
T8-9 

 Síla a její skládání 
Tíha TEST - Síla  

DĚJEPIS 
T8-9 Velká Morava 

Kdo nepsal, napíše si písemku:  

raný středověk - společnost  
(zápis s. 2 a 3) 

 

JINÁ SDĚLENÍ 
T8-9 

24. 10. Kavárna pro rodiče a veřejnost: Jak naše děti ztrácejí dětství a chytají nové nemoci - od 16:30 ve                    
sborovně školy. 

26.-27. 10. Podzimní prázdniny :-) 

3. 11. Zasedání Žákovského parlamentu ZŠ Deblín od 14:00 ve sborovně školy. 

 


