
  
PLÁN VÝUKY OD 4. 12. 2017 DO 8. 12. 2017 

 TŘÍDA VII.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T14 

Způsoby tvoření slov 
(uč. 48) 

- tvary slov (opakování) 

Slovesa 
(uč. 51-52) 

- mluvnické kategorie 

4. 12. 

Diktát 

6. 12. 
SLOH 

8. 12. 
Čtení: 39-40 

MATEMATIKA 
T14 

Celá čísla 
- sčítání, odčítání, násobení a dělení 

opakovací test - porovnávání 
celých čísel, znázornění na 

číselné ose, absolutní hodnota 

V po 4. 12.  
by měli mít žáci v PS vypracovaná 

cvičení po stranu 33. 

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T14 

Unit 4:Food 
How much, how many 

 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Kolbaba 

T14 

Past simple 
Holidays and travelling 

Unit 3 revision 
  

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T14 

Einheit 1 
- PS str. 15-16 
- Wiederholungstest 
- časování slovesa sein 
- základní fráze na vánoční výlet do 
Vídně 

St 6. 12. 
Opakovací test na lekci 1 

(podobný test je v PS str. 15-16) 

Projekt ICH (10 vět do sešitu 
nebo na A3 s grafickým 

ztvárněním, které budu hodnotit) 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T14 

Einheit 1 
- PS str. 15-16 
- Wiederholungstest 
- časování slovesa sein 

Po 4. 12. 
Opakovací test na lekci 1 

(podobný test je v PS str. 15-16) 

Projekt ICH (10 vět do sešitu 
nebo na A3 s grafickým 

ztvárněním, které budu hodnotit) 



- základní fráze na vánoční výlet do 
Vídně 

ZEMĚPIS 
T14 Amerika - obyvatelstvo a hospodářství   

PŘÍRODOPIS 
T14 Paryby, kruhoústí   

 FYZIKA 
T14 

Kapaliny a jejich vlastnosti 
   

DĚJEPIS 
T14 Vrcholný středověk - vesnice a města   

JINÁ SDĚLENÍ 
T14 

7. 12. Vánoční návštěva Domova sv. Alžběty na Žernůvce - pečení vánočního cukroví. Odjezd v 9:15 z                 
Deblína, návrat v 11:45. S sebou svačinu a učení na 0., 1., 5. a 6. hodinu. 

8. 12. Vánoční zájezd do Vídně (pouze přihlášení) 

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

Vybíráme 150 Kč - příspěvek KPŠ Kamarád. Tento příspěvek je určen na podporu výuky dětí ZŠ a MŠ                  
Deblín. Částka je za rodinu a uhraďte ji prosím během listopadu (co nejdříve). Pokud jste již přispěli,                 
děkujeme! 

 


