
 
PLÁN VÝUKY OD 3. 10. 2016 DO 7. 10. 2016 

 TŘÍDA VII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T5 

Slova jednoznačná x slova 
mnohoznačná 
Homonyma 

Prosím, nosit:  

 

Ve čtvrtek 6. 10. bude mluvnice! 

 

Středa - mluvnice: učebnice ČJ7, PS, sešit 
mluvnice 

Čtvrtek - 1x za 14 dní mluvnice: učebnice ČJ7, 
PS, sešit mluvnice, 1x za 14 dní sloh: učebnice 
ČJ7, PS, sešit sloh (o tom, co budeme mít, 
budete informováni v TP anebo ve středeční 
hodině ČJ 

Pátek - 1. hodina mluvnice: učebnice ČJ7, PS, 
sešit mluvnice, 5. hodina literatura: Čítanka 7, 
sešit literatura 

Žáci dostali požadavky ke čtenářskému 
deníku, vložit, prosím do ČD a dodržovat.  

Termín odevdání ČD - začátek října (3 knihy) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T5 

Food and drink, countables and 
uncountables Sešit a učebnici s sebou! 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T5 

opakování 6. ročníku 
minulý čas, 

pravidelná/nepravidelná slovesa 
Food nd drink 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
nezapomínat list nepravidelných sloves 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T5 

1. lekce 
Učebnice Mach mit! Str.7,8 

Časování osobních zájmen  



Osobní zájmena  (pracovní sešit str. 6,7,8) 

MATEMATIKA 
T5 

Celá čísla 
- číselná osa 
- absolutní hodnota 
- opačné číslo 

  

PŘÍRODOPIS 
T5 

Paryby, ryby   

DĚJEPIS 
T5 

Dělení středověku  
Raný středověk - úvod 

Pořídit, prosím, slohu A4 s kroužkovou 
vazbou na eurofolie, sešit ne! 

EGS 

VDO 

ZEMĚPIS 
T5 

Socioekonomické poměry Afriky 
Prezentace na africké státy 

Práce s pracovním listem, atlasem, prezentace  

FYZIKA 
T5 

Okamžitá rychlost, Měření 
rychlosti 

  

Jiná sdělení 
T5 

Prosím, prodisutujte s dětmi, co si kupují před vyučováním a během volných hodin před odpoledním vyučováním.                
Často děti vídáme s brambůrkami a jinými pochutinami, někteří si z peněz pořizují energy drinky, které jsou pro                  
dospívající velmi nevhodné a jejich konzumace je ve škole zakázána. Děkujeme.   

 

SBÍRKA VĚCÍ PRO ÚTULKY (5. 9.-5. 10. 2016) 

Pomohou: 
* Granule a konzervy pro psy a kočky, 
* Piškoty, pamlsky, těstoviny, rýže 
* Kočičí WC a stelivo do WC, hračky, oblečky pro pejsky 
* Pelíšky, šampony, obojky, vodítka, klece, misky 
* Odčervovadla, prostředky proti blechám a klíšťatům 
* Suché pečivo pro koně 
* Polštáře, peřiny (ne peří), povlečení, závěsy, deky, přehozy, ručníky 
* Úklidové a desinfekční prostředky 

Předem děkujeme :)  

Výtěžek bude rozdělen mezi útulky a domácí depozita (bez příjmů). 

 



Prosím, přinést podepsanou návratku ohledně pobytu ve škole po vyučování. Děkuji.  

 


