
  
PLÁN VÝUKY OD 28. 5. 2018  DO  1. 6. 2018 

 TŘÍDA VII.  

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T37 

Pravopis 
(uč. 96-99) 

- koncovky podstatných jmen 

28. 5. 
Opak. pís. práce na druhy vět 

vedlejších 

30. 5. 
SLOH 

8. 6. 
Čtení: 129-132 

MATEMATIKA 
T37 Shodnost geometrických útvarů 

 
středa 6.6.  

Pololetní opakovací písemná 
práce (trojúhelník, druhy úhlů, 
poměr, trojčlenka a procenta ve 

slovních úlohách) 

 
V po 28.5 by měli mít žáci v PS 

vypracovaná cvičení po stranu 81 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T37 

Unit 6: revision 
 Project: My favourite films 

test unit 6 
 Please finish your workbooks up to 

Unit 5. 

ANGLICKÝ JAZYK 
Kolbaba 

T37 

Future - will and be going to 
Adjectives and adverbs 29. 5.  Future test  

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T37 

Einheit 5 
- PS Wiederholungstest 5 

St 6. 6. Písemná práce na lekci 
5  

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T37 

Einheit 5 
- PS Wiederholungstest 5 

Po 4. 6. Písemná práce na lekci 
5  

ZEMĚPIS 
T37 Opakování učiva 7. třídy  Ústní zkoušení žáků na 

vybraná témata  



PŘÍRODOPIS 
T37 Semenné rostliny - list   

 FYZIKA 
T37 Optické přístroje Prezentace  

DĚJEPIS 
T37 Třicetiletá válka   

JINÁ SDĚLENÍ 
T37 

1. 6. proběhne Westernový den, který chystají žáci 8. třídy společně s parlamenťáky. Organizace dne: 
- končíme ve 12:50 
- 1. a 2. hodina proběhne podle rozvrhu - učení s sebou! 
- 3.-5. hodinu (v čase 11:15-12:00) se účastníme aktivit kolem školy rozdělení do 5 skupin (jedna               

skupina stráví daný čas u střelby ze vzduchovky, ostatní čtyři skupiny společně obchází ostatní disciplíny               
- hod podkovou, lasování, přebírání fazolí, dojení “krávy”) 

- po dokončení aktivit proběhne hodnocení dne ve třídě 
- odchod na oběd je ve 12:35 
- vyhlášena je soutěž o nejlepšího kovboje - převleky s sebou (na sebe :-) ) 

------------------------------------------------------ 
Vybíráme 30 Kč na papírové utěrky do třídy. Prosím donést Vendulce do 25. 5. 2018. 

11.-15. 6. bude probíhat sběr papíru! V této době bude na parkovišti školy přistaven kontejner (v čase                 
7:00-15:00; v pátek 7:00-11:00). Prosím o vhození papíru přímo do kontejneru a následné odevzdání lístečku               
s váhou sběru a podpisem rodiče třídní učitelce. Děkuji :-) 

 


