PLÁN VÝUKY OD 8. 5. 2016 DO 12. 5. 2017
TŘÍDA VII.
Předmět
ČESKÝ JAZYK
T34

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)
T34
ANGLICKÝ JAZYK
(Novotná)
T34
NĚMECKÝ JAZYK
T34

MATEMATIKA
T34

Učivo

Písemka

Procvičování pravopisu
Diktát nebo doplňovačka: koncovky
- vyjmenovaná slova
přídavných jmen, shoda přísudku s
- koncovky podstatných podmětem
jmen
- koncovky přídavných
jmen
- shoda přísudku s
podmětem
Listening and speaking
Will and be Going to
revision

Poznámka
Čtenářský deník do pátku 16. 6. (2 knihy)

Sešit a učebnici s sebou
12. 5. Will and be Going to test
pracovní sešit - Project 2, sešit

Going to x have to
4. Familie
Úvod do nové lekce
Učebnice str. 34

Zlomky- násobení a dělení
Složený zlomek

složky s materiály
Pá 12. 5. opakovací test na lekci 3 (vzor
pracovní sešit str. 39 - 40)

čtvrtek 11.5 -opakovací test (zlomky)

Slovní zásoba!
Člen určitý a neurčitý.
Množné číslo podstatných jmen.
Časování sloves v přítomném čase.
Komposita - slova složená.
rozvrh témat - procvičování ve škole
:
út 9.5
. od 14:00 do 14:30 - obsah a obvod
čtverce, obdélníka, převody jednotek
obsahu (příklady z přijímacích testů)
čt 11.5, pá 12.5 od 14:00 do 14:30 převody jednotek obsahu a objemu

PŘÍRODOPIS
T34
DĚJEPIS
T34

ZEMĚPIS
T34
FYZIKA
T34
Jiná sdělení
T34

Kapraďorosty - plavuně,
kapradiny, přesličky
Husitství
Doba pohusitská
Připomenutí výročí a státního
svátku 8. 5.

Pátek 28. 4. 
písemka: Mistr Jan Hus,
husité (list 19. a půl 20.)
Pátek 12. 5.písemka: doba pohusitská,
Jagellonci v Čechách (půl listu 20. a list
21.) - přesunuto

Asie - prezentace státy

Prezentace žáků na vybrané státy

Světelné jevy - stín a polostín,
zatmění

Video

Pondělí 8. 5.: Státní svátek
Pátek 12. 5.: zájezd do Salzburgu (pouze přihlášení)
!!! 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.

