
 
 
 

 
PLÁN VÝUKY OD 15. 5. 2016 DO 19. 5. 2017 
 TŘÍDA VII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T35 

Procvičování pravopisu  
- velká písmena 

Diktát nebo doplňovačka: souhrnné cvičení 
(vyjmenovaná slova, koncovky podstatných 
a přídavných jmen, shoda přísudku s 
podmětem) 

V PS udělat všechna cvičení na velká 
písmena (zadáno jako samostatná práce 
v pátek 12.5.); bude kontrolováno ve 
středu 17.5.!!!  

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T35 

Reading and understanding 
a text 

Adjectives and adverbs 
Filming 

 

Sešit a učebnici s sebou 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T35 

 
adverbs x adjectives 
Going to x have to 

 

 

pracovní sešit - Project 2, sešit 
 

složky s materiály 
  

NĚMECKÝ JAZYK 
T35 

4. Familie 
Berufe 
Zápor kein 
Učebnice str. 36 

 Slovní zásoba nové lekce! 
 

MATEMATIKA 
T35 

Zlomky - složený zlomek, 
poměr 

úterý 16.5. - zlomky  
čtvrtek 18.5 - poměr (úvod) 

rozvrh témat - procvičování ve škole: 
čt 18.5,  od 13:40 do 14:30 - objem a 
povrch kvádru a krychle (příklady z 
přijímacích zkoušek)  
dle domluvy - počítání se zlomky 



PŘÍRODOPIS 
T35 

Rostlinné orgány - kořen, 
stonek 

Út 16. 5. - Test - Přechod rostlin na souš, 
fotosyntéza, rostlinná pletiva, mechorosty, 
kapraďorosty 

 

DĚJEPIS 
T35 

Gotika 
Raný novověk 

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  

 

ZEMĚPIS 
T35 

Asie - prezentace státy  Prezentace žáků na vybrané státy Asie 

FYZIKA 
T35 

Světelné jevy - stín a polostín, 
zatmění 

TEST - doposud probrané světelné jevy Video 

Jiná sdělení 
T35 

17. 5. FOCENÍ NAŠÍ TŘÍDY 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. 5. Akademie při příležitosti 50. výročí školy. Od 14:00 bude otevřena škola veřejnosti, Akademie začíná v 16:00 a 
bude v tělocvičně. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

!!! 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.  

 


