
  
PLÁN VÝUKY OD 13. 11. 2017 DO 17. 11. 2017 

 TŘÍDA VII.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T11 

Způsoby tvoření slov 
(uč. 35-37/tabulky) 

- odvozování 
- skládání 
- zkracování 

 

15. 11. 
SLOH 

24. 11. 
Čtení: 35-38 

MATEMATIKA 
T11 

Zlomky  
- složený zlomek 

v pondělí 13. 11. 
Čtvrtletní písemná práce (zlomky 

a početní operace s nimi) 

v PS vypracovaná cvičení po 
stranu 28 

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T11 

 
Unit 4:Food  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Kolbaba 

T11 

Past simple 
Our holiday 

14. 11. 
Unit 3 vocabulary  

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T11 

Einheit 1 
- uč. str. 20 - 21 
- Länder und Leute 
- představit se 

 
Naučit se slovní zásobu na straně 

17!! 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T11 

Einheit 1 
- uč. str. 20 - 21 
- Länder und Leute 
- představit se 

Po 13. 11.  
písemka na časování sloves (ich 

heiße, er wohnt…) 

Naučit se slovní zásobu na straně 
17!! 

ZEMĚPIS 
T11 Amerika - úvod a přírodní poměry  Prezentace žáků na africké státy 



PŘÍRODOPIS 
T11 Obratlovci 

Test na hmyz - vzhledem k 
pátečnímu volnu a programu ve 

vile Tugendhat, bude test ve 
středu dalšího týdne 

 

 FYZIKA 
T11 

 Momentová síla, tření 
 

TEST -Tíha, Setrvačnost, 
Tření, akce a reakce  

DĚJEPIS 
T11 Český stát za Přemylovců   

JINÁ SDĚLENÍ 
T11 

15. 11. Kolbabovci ve vile Tugendhat 

16. 11. Laušmanovci ve vile Tugendhat 

Jako jediná památka moderní architektury v ČR je zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO               
a zároveň jde o jedinou památku UNESCO v Brně. 

Návštěva vily Tugendhat stojí 100 Kč a zpáteční cesta Brno – Deblín 48 Kč. Budeme potřebovat ještě jednu                  
jízdenku na tramvaj při zpátečním přesunu za 10 Kč. Dohromady budu tedy vybírat 158 Kč. 

Protože je program pro školy možný pouze od 8.00 hod., bude odjezd z Deblína v brzkých ranních hodinách, a                   
to v 5:50 z Deblína. Kdo pojede z Deblína, bude sraz u školky Krteček v 5:40. Ostatní žáci mohou přistupovat                    
po cestě. Pojedeme směrem na Veverskou Bitýšku až do Kuřimi, tam přestoupíme na vlak. V Brně budeme v                  
7:07 a pak pojedeme tramvají k Dětské nemocnici. Předpokládaný návrat do Deblína bude ve 13:07. Do školy se                  
již žáci nemusejí vracet, proto oběd ve škole doporučuji odhlásit. 

Jana Zouharová 

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii - volno :-) 

 


