
PLÁN VÝUKY OD 15. 4. 2019 DO 19. 4. 2019 
 

7. třída 
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T32 

Souvětí 
(uč. 90/tabulka) 

- věty vedlejší příslovečné 
- věta vedlejší přívlastková 

15. 4. 
10min na věty vedlejší podmětné, 

předmětné a příslovečné 

23. 4. 
Čtení: 137-140 

18. 4. 
--- 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T32 

Dny etikety 
Velikonoční prázdniny 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T32 

    

NĚMECKÝ JAZYK 
T32 

Dny etikety 
Velikonoční prázdniny 

  
 

MATEMATIKA 
T32 

 
Procenta  

 V pracovním sešitě by měli mít žáci 
vypracovaná všechna cvičení po stranu 67  

 

PŘÍRODOPIS 
T32 

Botanika - úvod, přechod rostlin na souš, 
mechy 

 Velký čtvrtletní přírodopisný úkol - 
HERBÁŘ: Každý za sebe odevzdá do 10. 5. 
2019 5 vylisovaných kvetoucích rostlin (z 
toho min. 1 travinu), nalepené na tvrdé A3, 
připevněné tenkými prožky izolepy a 
označené štítkem (ne nadpis a pod.), kde 
bude uvedeno: rodový i druhový název 
rostliny, čeleď, místo a datum sběru. Bude 
hodnoceno známkou s velkou váhou! 

DĚJEPIS 
T32 

Husitství, poslední Přemyslovci, 
Lucemburkové 

  



ZEMĚPIS 
T32 

Asie   

FYZIKA 
T32 

Zatmění Slunce a Měsíce a fáze Měsíce    

Jiná sdělení 
T32 Po 15. 4. Výuka dle rozvrhu + “nultá” hodina tanečních v tělocvičně školy od 10:15 do 11:15 - vhodný oděv a obuv do ,,tanečních” 

Út 16. 4. Den etikety - projektový den ve skupinách napříč ročníky (1.-4. hodina), 5. hodina zpětná vazba, oběd v 13:10, konec                      
vyučování ve 13:40. 

St 17. 4. Den etikety - projektový den ve skupinách napříč ročníky (1.-4. hodina), 5. hodina zpětná vazba, oběd 12:50 - 13:50. Oběd                       
absolvujeme všichni (součástí je přednáška o pravidlech stolování), bylo by tedy vhodné, aby si, kdo na obědy nechodí, zaplatit tento                    
jeden oběd - 25 Kč. Nultá hodina odpadá.  

Čt 18. 4. Velikonoční prázdniny :-) 

 Pá 19. 4. Velký pátek - volno :-) 

Třídní schůzky - po telefonické domluvě po Velikonocích (pokud by měl někdo zájem přijít v avizovaných dnech 15. 4. a 16. 4.,                      
ozvěte se, domluvíme se) 

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

22. 4. Velikonoční pondělí - volno :-) 

 
 

 
 


