
 PLÁN VÝUKY OD 10. 9. 2018 DO 14. 9. 2018 
 

7. třída 
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T2 

Organizace výuky 

Opakování z 6. ročníku 
- pod. jména abstraktní a 
konkrétní 
- mluvnické kategorie pod. jmen 
- velká písmena 
- koncovky příd. jmen 
- stupňování příd. jmen 

 
18. 9. 

Odevzdání čtenářských deníků 
(2 knížky za prázdniny) 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T2 

Úvodní hodiny 
Připomenutí minulého učiva 
Organizace nového školního 

roku 

 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T2 

Holiday   

NĚMECKÝ JAZYK 
T2 

Úvodní hodina, organizace výuky   

MATEMATIKA 
T2 

 
Opakování ze šestého ročníku - 
aritmetika 

 
 

 
PS ze šesté třídy, školní sešit, nejlépe z 

loňského roku  

PŘÍRODOPIS 
T2 

Opakování učiva 6. ročníku   S sebou sešit (pokud je loňský sešit zachovalý, 
doporučuji pokračovat v něm), učebnici zatím 
není třeba nosit 

DĚJEPIS 
T2 

Úvodní hodina  

- seznámení 

 POMŮCKY: 

- složky s kroužkovou vazbou na 
eurofolie + alespoň 10 eurofolií ( 



- učebnice Dějepis  

ZEMĚPIS 
T2 

Opakování učiva 6. ročníku a 
úvod do učiva 7. ročníku 

  

FYZIKA 
T2 

Opakování učiva 6. ročníku a 
úvod do učiva 7. ročníku 

 Obstarat sešit na zápis (můžete pokračovat ve 
starém) 

Jiná sdělení 
T2 10. 9. Hromadné třídní schůzky 7. třídy v 16:00 

V pondělí 17. 9. pojedeme se třídou na vycházku oborou Holedná s oborníkem  

Za výklad oborníka neplatíme, hradí se pouze cesta. Cestovat budeme hromadnou dopravou, proto prosím všechny o peníze na jízdné 
a průkazky s fotografií a datem narození s sebou. Jízdenku na CESTU TAM si koupí děti samostatně při nástupu do autobusu, na cestu 
zpět koupím jízdenky hromadně (v autobuse mhd nebude možné, aby si 23 lidí koupilo jízdenku zvlášť). Cesta je na 5 zón. Odjezd 
bude 7:53 autobusem z Deblína směr Veverská Bítýška, z V. Bítýšky do Brna k Zoo, odtam přímo k oboře na zastávku Stará dálnice. 
Návrat máme plánovaný až na půl třetí odpoledne, proto jsem již celé třídě hromadně odhlásila obědy. S sebou pořádnou svačinu, oděv 
i obutí do terénu a aktuálního počasí!!! Prosím o batohy na záda, nikoliv tašky přes rameno.  

Abych ráno a odpoledne (a bez oběda) netahala všechny děti do Deblína, v návratce, kterou děti obdrží, bude možnost výběru místa, 
kde mohou děti nastoupit či vystoupit z autobusu mezi Bítýškou a Deblínem (je možné připojit/odpojit se i v Bítýšce), proto prosím 
věnujte návratce pozornost! (*Kdo nevyplní místo výstupu, pojede se mnou až do Deblína na zastávku Obecní úřad :-) )  

Děkuji za spolupráci! 

Nikola Jandásková 
 

 


