
  
PLÁN VÝUKY OD 29. 1. 2018  DO  2. 2. 2018 

 TŘÍDA VII.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T21 

Větné celky 
(uč. 68, 69/tabulky) 

- jednočlenné a dvojčlenné věty 
- větné ekvivalenty 

Větné členy 
(uč. 71-72/tabulky) 

- základní větné členy 

 

31. 1. 
mluvnice 

16. 2. 
Čtení:  

MATEMATIKA 
T21 

Postupný poměr, měřítko mapy a 
plánu  

 V po 29. 1. by měli mít žáci v PS 
vypracovaná cvičení po stranu 52 

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T21 

Unit 5: My country 
weather, north and south  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Kolbaba 

T21 

 
Meals, Articles 

Reading and comprehension 
 

30. 1.  
Some, any,  

much, many, a lot of - test 
do dalšího pololetí 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T21 

Einheit 3 
- Meine Freunde 
- Učebnice str. 35 

 Naučit se novou slovní zásobu 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T21 

Einheit 3 
- Meine Freunde 
- Učebnice str. 35 

 Naučit se novou slovní zásobu 



ZEMĚPIS 
T21 

Austrálie - obyvatelstvo a 
hospodářství   

PŘÍRODOPIS 
T21 Obojživelníci - zástupci   

 FYZIKA 
T21 Plyny a jejich vlastnosti  TEST - hydrostatický tlak, 

vztlaková síla, pascalův zákon  

DĚJEPIS 
T21 Husit 

18. 1.  
písemka: naučit pracovní listy Za 

vlády přemyslovských králů 
 

JINÁ SDĚLENÍ 
T21 

30. 1. Domácnost jde do mateřských školek 

30. 1. Kavárna “Alkohol, tabák a naše děti” - od 16:00 ve sborovně školy  
Vážení rodiče, naše škola pořádá ve spolupráci s policií ČR kavárnu na téma "Alkohol, tabák a naše děti".                  
Považujeme zvláště pro žáky a rodiče 7. - 9. třídy důležité se seznámit s trestně právní odpovědností ve vztahu k                    
návykovým látkám, také v souladu s účinností nového zákona o ochraně zdraví. Těšíme se na Vás. 

31. 1. Pololetní vysvědčení - 1.-5. hodina: výuka podle rozvrhu; 6. hodina: vysvědčení a oběd. Konec                
vyučování bude ve 13:15 hod. 

1. 2. Sportovní den - ping pong 
        1. hodina: prezentace ve třídě  
        2. hodina: turnaj v tělocvičně (4 hráči) / soutěž v pálkované ve třídě (zbytek třídy) 
        3. hodina: turnaj v tělocvičně (4 hráči) / aktivity s pálkou ve třídě (zbytek třídy) 
        4. hodina: fandíme všichni v tělocvičně učitelům 
        5. hodina: jdeme na oběd - Konec vyučování bude ve 12:50 hod. 

2. 2. Pololetní prázdniny :-) 

5.-11. 2. 2018 Jarní prázdniny :-) 

----------------------------------------------------------------- 
Od 1. února začíná druhé období kroužků - jsou otevřeny nové kroužky a od tohoto dne již PROBÍHAJÍ! 

2.-23. 2. Rekonstrukce tělocvičny - neprobíhají sportovní kroužky a tělocviky budou mít náhradní 
program, ale budou! 



 


