
 
PLÁN VÝUKY OD 14. 11. 2016 DO 18. 11. 2016 

 TŘÍDA VII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T11 

Slovesa - rod činný x rod trpný 
Příslovce 

Slovesa - mluvnické kategorie 

Termín odevzdání čtenářského deníku - konec 
listopadu (2 knihy) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T11 

Some and any 
Much and many Sešit a učebnici s sebou! 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T11 

pravidelná/nepravidelná 
slovesa 

Food and drink 
countable, uncountable nouns 

some/any 
uč. 48/49, PS 40/41 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
nezapomínat list nepravidelných sloves 

složky s materiály 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T11 

2. lekce Schule 
Učebnice Mach mit! Str. 14 
Úvod do nové lekce 
Čísla 0 - 20 

Út 15. 11. písemná práce na lekci 1 Vorstellen 

(test obdobný v PS str. 14 - 15 

 

 

MATEMATIKA 
T11 

procvičení - celá čísla - 
násobení, dělení 

Po dohodě s žáky test přesunut na středu 
16.11 (porovnávání, absolutní hodnota, sčítání 
a odčítání, násobení, dělení, grafické 
znázornění na číselné ose) 
Žáci si neplní své povinnosti - špatná 
domácí příprava (nevypracované domácí 
úkoly - v po 14.11. budou chybějící domácí 
úkoly vypracovávat po vyučování) 
 

 

PŘÍRODOPIS 
T11 

Další zástupci sladkovodních a 
mořských ryb 
Rozmnožování ryb 

Opravná ústní zoušení písemné práce 
Dopisování písemné práce pro ty, kteří chyběli 

 



Ryby - procvičování 

DĚJEPIS 
T11 

Sámova říše 
Velkomoravská říše 

St 16. 11. OPRAVA písemky: Dělení 
středověku, společnost raného středověku 
(zápis s. 1-3)  

- odkdy dokdy trval raný, vrcholný a 
pozdní středověk + raný novověk 

- úřední prameny - příklady 
- literární prameny - příklady 
- pojem kronika+příklad 
- 3 vrstvy středověké společnosti 
- panovncké tituly 
- pojmy: léno, leník, feudum 
- rytíř - o kolika let 
- pojmy: monoteismus, polyteismus, 

ateismus, celibát, řehole, kacířství, 
klatba, koncil 

- nejvyšší představený katolické církve 
- lidé, kteří vlí papeže - kdo to je? 
- nejvyšší představený mužského 

kláštera 
- nejvyšší představená ženského kláštera 

Kdo nepsal v pá 11. 11. - písemka: Arabové 
a Turci; křížové výpravy, Seveřané a 
Vikingové 

 

V pátek 11. 11. BUDU KONTROLOVAT 
SLOHY SE ZÁPISY A PRACOVNÍMI 
LISTY. Pokud něco chybí, sehnt, 
dokopírovat, pracovní listy doplnit! 

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

EGS 

VDO 

ZEMĚPIS 
T11 

TEST - Oceány 
Amerika - přírodní poměry 

pracovní list - slepá mapa  



FYZIKA 
T11 

Síla - skládání a sčítání sil   

Jiná sdělení 
T11 

Srdečně zveme všechny žáky a jejich rodiče na Miniveletrh středních škol, který se uskuteční v úterý 15. 11. od 16                    
hodin v přízemí školy.  

 

17. 11. Státní svátek 

18. 11. Ředitelské volno :-) 

 


