
  
PLÁN VÝUKY OD 19. 3. 2018  DO  23. 3. 2018 

 TŘÍDA VII.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T27 

Souvětí 
(uč. 84-85/tabulka) 

- počet vět v souvětí 
- druhy vět v souvětí 
- druhy vět vedlejších (přehled) 

19. 3. 
15min na přístavek 

21. 3. 
SLOH 

23. 3. 
Čtení: 80-83 

MATEMATIKA 
T27 

Procenta (výpočet počtu procent, 
procentové části a základu) 

 
opakovací test  - středa 21. 3. 

(počítání s procenty) 
 

 
V po 19. 3. by měli mít žáci v PS 
vypracovaná cvičení po stranu 71 

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T27 

Unit 5: dokončení lekce 
geography  
revision 

test Unit 5 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Kolbaba 

T27 

Comparative and Superlative 
Reading and comprehension 19. 3. - UK test  

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T27 

Einheit 4 
- Schule, Schulsachen 
- Učebnice str. 44-45 
- Člen určitý a neurčitý 

St 21. 3.  
test na slovní zásobu l. 4  

Nová slovní zásoba 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T27 

Einheit 4 
- Schule, Schulsachen 
- Učebnice str. 44-45 
- Člen určitý a neurčitý 

Po 19. 3.  
test na slovní zásobu l. 4  

Nová slovní zásoba 



ZEMĚPIS 
T27  Asie -obyvatelstvo a hospodářství   

PŘÍRODOPIS 
T27 Ptáci 

Kdo ve středu nepsal test na 
plazy, přijde si tento týden dopsat 

do klubu!! 
 

 FYZIKA 
T27 Světelné jevy   

DĚJEPIS 
T27 Jagellonci čtvrtek 22. 3. písemka: gotika  

JINÁ SDĚLENÍ 
T27 

22. 3. Festival “Jeden svět” - v průběhu 3. a 4. vyučovací hodiny proběhne ve sborovně školy pro žáky 6. a 7.                      
třídy promítání filmů s aktuální problematikou, po němž bude následovat diskuze. 

23.-24. 3. Noc s Andersenem - pro ty, kteří splnili testík 
- sejdeme se v 17:30-18:00 ve škole (oficiální začátek bude v 18:00, dojděte prosím tedy s předstihem, ať 

si stihnete nachystat třídu na spaní) 
- s sebou: spacák, karimatku, polštářek, oblečení na spaní, ručník, hygiena, jídlo a pití na večer a ranní 

snídani, psací potřeby, pastelky, pohodlné oblečení na převlečení, podklady pro plnění úkolů, prezentaci, 
slušné chování apod. 

- nachystat:   * prezentaci o knížce Tajemství Velkého Vonta 
                                 * úkoly pro 6. a 7. třídu (každá skupinka nachystá plnění 1 úkolu z “Modrého života”) 

- konec akce bude v sobotu v 7:30-8:00 - prosím rodiče o vyzvednutí dítěte nejpozději v 8:00, potřebuji 
odjet do Brna. Moc děkuji za pochopení.  

- v případě potřeby prosím volejte na číslo 721303176, a to i během akce, budu mít telefon u sebe. 
- Vybíráme 50 Kč, dodejte prosím i s návratkou nejpozději ve čtvrtek 22. 3. 2018 

27. 3. Tematický den “Velikonoce” - výuka NEbude probíhat podle rozvrhu. Žáci budou rozděleni do               
skupinek (rozpis dodám) napříč všemi třídami ve škole a proběhnou aktivity spojené s tématem Velikonoc jako                
křesťanského svátku. S sebou svačinu, věci na psaní a kreslení apod.  
V tento den odpadá nultá hodina (TVh) a bude zkrácené vyučování na 5 vyučovacích hodin (odpadá                
TVk). 

28. 3. Žákovský parlament ZŠ Deblín vyhlašuje soutěž “O nejhezčí třídní kraslici”. Podmínky soutěže - cílem                
je vytvořit z žáků jednotlivých tříd kraslici, vyfotit ji a poslat na mail EliasJitka@seznam.cz, a to do 27. 3.                   
2018. Kraslice může vypadat jakkoliv, ale musí na fotografii být všichni žáci i s třídními učiteli / asistentkami.                  

mailto:EliasJitka@seznam.cz


Tolerují se nemocní a fotograf :-)  
 


