
 
PLÁN VÝUKY OD 24. 10. 2016 DO 28. 10. 2016 

 TŘÍDA VII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T8 

Podzimní prázdniny Termín odevzdání čtenářského deníku - konec 
listopadu (2 knihy) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T8 

Articles a/an 
Listening and speaking - In a 

restaurant 
Sešit a učebnici s sebou! 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T8 

pravidelná/nepravidelná 
slovesa 

Food and drink 
countable, uncountable nouns 

articles a/an, the 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
nezapomínat list nepravidelných sloves 

složky s materiály 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T8 

1. lekce 
Učebnice Mach mit! Str. 11 
Mein Freund 
Osobní zájmena v jednotném 
čísle  
Pracovní sešit str. 11 

-  Út 25. 10. oprava testu na slovní 
zásobu a časování slovesa sein 
(skupina B) 

 

 

MATEMATIKA 
T8 

nové učivo - celá čísla - sčítání 
a odčítání  

Pokud nebude mít žák vypracovaný DÚ 
bude si jej muset vypracovat po vyučování  
 
 

 

PŘÍRODOPIS 
T8 

Písemné opakování - strunatci 
- úvod, pláštěnci, bezlebeční, 
kruhoústí, paryby 

  

DĚJEPIS 
T8 

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

EGS 

VDO 

ZEMĚPIS 
T8 

TEST na Africké státy 
Atlantský oceán 

práce sÚ atlasem, prezentace, prezentace 
poslat na školní mail a vložit do příslušné 

 



složky 

FYZIKA 
T8 

Rovnoměrný a nerovnoměrný 
pohyb, výpočet času pohybu 
-opakování na test 

práce s grafem  

Jiná sdělení 
T8 

Od října začínají kroužky - platbu prosím uhraďte na č. účtu školy pod VS dítěte (platí se 400 Kč za kroužek na 1.                       
pololetí) 

 

24. 10. Pojedeme bruslit do Brna. Odjezd od školy bude v 8:00, sraz v 7:45. Předpokládaný návrat bude kolem 12.                    
hodiny, zbytek vyučování odpadá! S sebou teplé oblečení, brusle, lyžařské rukavice, helmu (ne cyklistickou). Ti, co                
nebudou bruslit, se zúčastní pouze prohlídky Ronda a tréninku hráčů Komety. Cena bude cca 80 Kč, platíme pouze                  
dopravu autobusem. 

 

PČ (holky) - prosím na příští hodinu pracovních činností si donést vlnu a háček (silnější) 

 

Na e-mailové adresy, které jste uvedli jako kontaktní (žáci i rodiče), by Vám měly dojít přihlašovací údaje k                  
elektronické žákovské knížce Edookit. V případě nesrovnalostí se na mne obraťte. 

 

26.-28. 10. Podzimní prázdniny  

 

V termínu od 31. 10. do 3. 11. 2016 bude u školy přistaven kontejner na papír. Pokud tedy máte doma starý papír,                      
prosíme o jeho dodání spolu s lístečkem, kde bude jméno žáka, váha a podpis rodiče. 

 


