
  
PLÁN VÝUKY OD 27. 11. 2017 DO 1. 12. 2017 

 TŘÍDA VII.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T13 

Způsoby tvoření slov 
(uč. 42-44/tabulky) 

- odvozování přídavných jmen 
- odvozování sloves 
 

 

29. 11. 
SLOH 

1. 12. 
Čtení: 39-40 

MATEMATIKA 
T13 

Celá čísla  
(absolutní hodnota, porovnávání, početní 

operace) 
 

 V po 27. 11.  
by měli mít žáci v PS vypracovaná 

cvičení po stranu 29 

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T13 

Unit 4:Food 
some, any  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Kolbaba 

T13 

Irregular verbs 
Past simple 

Reading and comprehension 

1. 12. - Past simple test, 
irregular verbs  

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T13 

Einheit 1 
- uč. str. 21, 22 
- Wer ist das? Wir lesen Comics. 
- tázací zájmena 

 
Naučit se slovní zásobu na straně 

17!! 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T13 

Einheit 1 
- uč. str. 21, 22 
- Wer ist das? Wir lesen Comics. 
- tázací zájmena 

 
Naučit se slovní zásobu na straně 

17!! 



ZEMĚPIS 
T13 Amerika - státy a obyvatelstvo TEST Amerika slepá mapa a 

přírodní poměry  

PŘÍRODOPIS 
T13 Strunatci - úvod   

 FYZIKA 
T13 

 Tření smykové a valivé 
 TEST tlak a tření  

DĚJEPIS 
T13 Vrcholný středověk - vesnice a města 

Kdo nepsal!!! V pondělí 27. 11. 
písemka Čechy v době knížecí (s. 

9 a 10) 
 

JINÁ SDĚLENÍ 
T13 

28. 11. Sportovní den 

- 0.-2. hodina probíhá podle rozvrhu 
- 3.-5. hodina aktivity zaměřené na fotbal (skupinka 6 žáků se zúčastní turnaje v tělocvičně, zbytek bude                

ve třídě absolvovat program, který si nachystají parlamenťáci) 
- s sebou učení na první hodiny! 
- konec vyučování bude v 12:50 hod. 

1. 12. Adventní dílničky v budově školy (platí pro ty, kdo se nahlásili na dílničky, nebo budou vypomáhat                  
vyučujícím) a rozsvěcení vánočního stromu před ZŠ Deblín od 18:00. 

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

Vybíráme 150 Kč - příspěvek KPŠ Kamarád. Tento příspěvek je určen na podporu výuky dětí ZŠ a MŠ                  
Deblín. Částka je za rodinu a uhraďte ji prosím během listopadu. Pokud jste již přispěli, děkujeme! 

 


