
 
 

PLÁN VÝUKY OD 17. 4. 2016 DO 21. 4. 2017 
 TŘÍDA VII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T31 

Procvičování VV 
Procvičování pravopisu 

 KDO NEPŘINESL ČTENÁŘSKÝ 
DENÍK, PŘINESE V ÚTERÝ 18. 4. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T31 

Easter in English speaking 
coutries 

Unit 6 - Entertainment 
 

Sešit a učebnici s sebou 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T31 
 

Unit 6 - Entertainment 
 

 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
 

složky s materiály 
 

               do 18.4. slovíčka 6 lekce 

NĚMECKÝ JAZYK 
T31 

3. Es weihnachtet 
Časování sloves v přítomném 
čase 
Učebnice str. 31 - 32 

 Slovní zásoba! 
Člen určitý a neurčitý. 
Množné číslo podstatných jmen. 
Komposita - slova složená. 

MATEMATIKA 
T31 

Zlomky -násobení a dělení desetiminutovky: 
úterý - obsah a obvot čtverce a obdelníka 
středa - objem a povrch kvádru a krychle 
čtvrtek - rozšiřování, krácení a 
porovnávání zlomků 

po dohodě s žáky budeme psát na 
začátku každé hodiny krátké 
desetiminutovky nejen na současně 
probíranou látku, ale i na látku, kterou 
by již měli mít zvládnutou 
žáci mohou procvičovat probírané učivo na 
počítači - odkaz: 
http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php
?action=show&class=7&subject=Matemati
ka&search1=01.+Zlomky#selid 

PŘÍRODOPIS 
T31 

Úvod do učiva rostlin St - písemné opakování - zástupci ptáků  

DĚJEPIS Jan Hus  REFERÁTY!!! 



T31 Husitství J. Klusák - J. ViklefI.  

I. Zemánek: Jan Žižka 

ZEMĚPIS 
T31 

Asie - hospodářství, doprava a 
cestovní ruch 

 Prezentace žáků na vybrané státy 

FYZIKA 
T31 

Proudění vzduchu, 
aerodynamický efekt 

TEST - Plyny Video 

Jiná sdělení 
T31 

13., 14. a 17. 4.: Velikonoční prázdniny ψ 
 
Den Země – pátek 21. 4. 2017 
začátek: ve třídách v 8:25, proběhne zapsání dětí do Edookitu 
konec: dle odjezdu linkových autobusů z jednotlivých obcí nebo po obědě/družině v ZŠ. Pokud 
žák odevzdá řádně podepsanou návratku, může zůstat po skončení akce v obci. 
s sebou: pracovní rukavice, jízdné na autobus (pro ,,nedeblínské“, kteří se vrací do ZŠ), obuv a 
oděv dle počasí, svačina + pití + něco k opékání 
 

!!! Zákaz používání mobilních telefonů v budově školy - nejen během vyučování, ale i v průběhu 
přestávek !!! 
Žáci byli v souladu se Školním řádem opětovně poučeni o zákazu používání mobilních telefonů (za jakýmkoliv                
účelem) v budově školy. Mobilní telefon by měli mít vypnutý ve skříňce nebo v batohu s tím, že bez povolení                    
pedagogického pracovníka ho nesmí použít - pokud ho chtějí využít ke komunikaci, je jejich povinností se dovolit                 
učitele!  

V případě, že žáci nebudou dbát tohoto zákazu opakovaně, dopustí se tak porušení školního řádu, za což budou                  
následovat kázeňské postihy. 

 


