
  
PLÁN VÝUKY OD 16. 4. 2018  DO  20. 4. 2018 

 TŘÍDA VII.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T31 

Souvětí 
(uč. 88/tabulka) 

- věta předmětná, podmětná a 
příslovečné (procvičování) 

 
 

18. 4. 
SLOH 

27. 4. 
Čtení: 96-98 

MATEMATIKA 
T31 Jednotky délky, obsahu a objemu 

18. 4.  
opakovací test 

(procenta v praxi, promile) 

V po 16. 4. by měli mít žáci v PS 
vypracovaná cvičení po stranu 77 

Od pondělí 16. 4. by měli žáci 
nosit místo učebnice aritmetiky 

učebnici GEOMETRIE a 
rýsovací potřeby 

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T31 

Unit 6: Entertainment 
sloveso going to 

adverbs - příslovce 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Kolbaba 

T31 

East and West 
Unit 5 revision 

24. 4.  
Unit 5 test  

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T31 

Einheit 5 
- Mein Hobby 
- Učebnice str. 49-51 
- Časování pravidelných sloves 

 
Nová slovní zásoba 

PS str. 51 (1. sloupeček po sl. 
fliegen) 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T31 

Einheit 5 
- Mein Hobby 
- Učebnice str. 49-51 
- Časování pravidelných sloves 

 
Nová slovní zásoba 

PS str. 51 (1. sloupeček po sl. 
fliegen) 



ZEMĚPIS 
T31 

 Asie 
 hospodářství a cestovní ruch, prezentace 
státy 

  

PŘÍRODOPIS 
T31 Ptáci - zástupci   

 FYZIKA 
T31 Kulová zrcadla a lom světla   

DĚJEPIS 
T31 Objevné plavby   

JINÁ SDĚLENÍ 
T31 

20. 4. Den Země - sejdeme se v 8:25 ve škole a vyrazíme pěšky na Žernůvku. Po cestě budeme sbírat                    
odpadky (rukavice s sebou!) a vzorky květin, které bychom s klienty Domova sv. Alžběty následně poznávali                
(zopakujte si základní rostlinstvo :-) ). Kromě poznávání si s klienty podle časových možností zahrajeme               
případně i nějaké hry. Následně si, pokud bude zázemí a počasí, opečeme u domova buřtíky (buřtíky a pečivo s                   
sebou!) a ve 12:41 budeme odjíždět zpět do Deblína ze zastávky Vohančice, Závist, kam musíme ze                
Žernůvky dojít (je to ale kousíček). Prosím o dodání návratek co nejdříve! Děkuji :-) V pondělí se s dětmi                   
domluvím, kdo bude chtít jít v pátek na oběd, kdo ne, tomu jej hromadně odhlásím (takže případně                 
neplatí informace v návratce.) 

 


