
PLÁN VÝUKY OD 29. 4. 2019 DO 3. 5. 2019 
 

7. třída 
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T34 

Souvětí 
(uč. 90/tabulka) 

- věta vedlejší přívlastková 
- věta vedlejší doplňková 

 

14. 5. 
Čtení: 140-144 

2. 5. 
mluvnice 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T34 

 
Future - Will and be Going to 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T34 

Unit 1: minulý čas    

NĚMECKÝ JAZYK 
T34 

Einheit 5 
Mein Hobby 

 Přepsat 1. část nové slovní zásoby 
 

MATEMATIKA 
T34 

 
Procenta (řešení slovních úloh) 

 V pracovním sešitě by měli mít žáci 
vypracovaná všechna cvičení po stranu 71  

 

PŘÍRODOPIS 
T34 

Rostlinné orgány  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 
T34 

Husitství, poslední Přemyslovci, 
Lucemburkové 

  



ZEMĚPIS 
T34 

Asie - vodstvo   

FYZIKA 
T34 

Fáze Měsíce    

Jiná sdělení 
T34 Po 29. 4. Kouzelná planeta - cestopisné pásmo, 4. a 5. vyučovací hodinu. Platíme 50 Kč. 

Po 29. 4. Zahradní slavnost k příležitosti zasazení vánočního stromu (třídní projekt 7. třídy) 

Akce proběhne odpoledne od 16 h do 18 h na zahradě školy. V případě deště bude doprovodná akce přesunuta do budovy školy. 
Slavnost bude třeba předem připravit a zajistit průběh, proto prosím, aby se sedmáci dostavili v hojném počtu již před akcí. Pokud bude 
potřeba, po skončení akce počkám s dětmi ve škole, dokud jim nepojede autobus. 

Út 30. 4. Den Země - prosím o donesení návratek 

St 1. 5. Státní svátek  

Po - Út 6.-7. 5. Ředitelské volno 

St 8. 5. Státní svátek 

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

Velká pochvala 

Za mě i za paní učitelku Zouharovou moc děkuji za vzorné chování v průběhu školní exkurze do vily Tugendhat. Též paní 
průvodkyně děti moc chválila za pozornost a aktivitu :-) 

 
 

 


