
PLÁN VÝUKY OD 10. 6. 2019 DO 14. 6. 2019 
 

7. třída 
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T41 

Pravopis 
(uč. 101/tabulka) 

- velká písmena 

Sedmopolis 
- organizace na další školní rok 
- rozebíráme si rubriky, které si vymysleli 
šesťáci 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T41 

 
- 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T41 

- 
 

  Projekt   MY YEAR 

NĚMECKÝ JAZYK 
T41 

-   
 

MATEMATIKA 
T41 

Čtyřúhelníky - jejich obvody a obsahy, 
konstrukce 

 
 

 

PŘÍRODOPIS 
T41 

Ohlédnutí za přírodopisem   

DĚJEPIS 
T41 

Uzavírání známek   

ZEMĚPIS 
T41 

Ohlédnutí za přírodopisem   

FYZIKA 
T41 

Opakování učiva 7. ročníku :-)   



Jiná sdělení 
T41 Školní výlet 7. třídy - Koněšín (Dalešická přehrada) a okolí 

Ve dnech 19. – 21. 6.  

Sraz: 19.6. v 7:30 na vlakovém nádraží v Tišnově 

Návrat: 21. 6. v 17:21 na vlakovém nádraží v Tišnově 

Cena výletu:  1300 ,- Kč (Minimálně 100,- Kč je rezerva na neočekávané výdaje). 

V ceně je zahrnuto: doprava, plavba po Dalešické přehradě, snídaně, teplé obědy s nápojem, teplé večeře s nápojem, 1x večerní opékání                     
špekáčků, ubytování, rezerva. V ceně není zahrnuto: kapesné (svačiny, nákupy,..). 

Vážení rodiče, blíží se nám školní výlet, a proto Vás prosím o vyplnění návratek, které rozdám dětem v pondělí 10. 6. Potvrzení o zdravotním                        
stavu je potřeba dodat nejpozději v pátek 14. 6. 2018, prohlášení rodičů v den odjezdu! Současně prosím o poučení Vašeho dítěte o pravidlech                       
chování a bezpečnosti na školním výletě. Pokud nebude někdo respektovat pravidla chování a dbát pokynů pedagogů, bude mu rodiči zajištěn                    
jeho okamžitý individuální odvoz z výletu domů, ještě před stanoveným termínem společného návratu. 

Dítě by mělo být sbaleno co nejjednodušeji, podmínkou je, že v jednom velkém batohu (v žádném případě taška přes rameno apod.), bude                      
muset být schopno se s ním rychle a jednoduše přesunout. Do tohoto velkého batohu prosím umístěte ještě malý batůžek, který budou mít děti                       
v průběhu pobytu na menší výlet ve středu. 

Dále je potřeba Vaše dítě vybavit turistickou obuví a nepromokavou bundou, či ještě lépe pláštěnkou. Doporučuji také pláštěnku na batoh. Není                     
vhodné, aby s sebou měly děti cenné věci, elektroniku apod., popřípadě na vlastní zodpovědnost. S dětmi jsme domluvení, že mobilní telefony                     
budou mít po dobu výletu vypnuté a použijí je jen v nezbytných případech. Během výletu můžete kontaktovat mě na tel. č. 604992873   

S sebou : 

 velký batoh:              * Oblečení a pevnou kvalitní (sportovní) obuv do přírody (na sobě) 

* Hygienické potřeby, osuška, krém na opalování, repelent 

* Náhradní prádlo, oblečení na spaní 

* Baterka, šátek 

* Teplé oblečení (pro případ deště a večery) 



* Malý batoh (viz níže) 

malý batoh:               *   láhev na pití (alespoň 1,5 litru) 

* pokrývka hlavy, pláštěnka, kartička s potvrzením o slevě na autobus s fotografií – NE PAS (tyto 3 věci budou mít                     

všichni). Kus oblečení na hlavě NENÍ považován za pokrývku hlavy!!!) 

*   Svačinu a pití na cestu (první jídlo je oběd) 

Svačiny, pokud to nebudou trvanlivé balené potraviny, jsme povinni večer zlikvidovat, proto prosím o přiměřené velikosti a spíše něco                   

trvanlivějšího (tvrdý sýr, salám, zelenina, ovoce apod.). Jedná se o školní akci, takže prosím o respektování zákazu ,,nevhodných“ potravin,                   

minimálně co se týká nápojů energetických a s kofeinem (Coca-cola, Pepsi, Kofola apod.). 

* přiměřené kapesné 

* Léky na alergie apod. 

 

17.-18. 6. Výuka dle rozvrhu (doporučuji při posledních hodinách nechat již učebnice ve škole, ať je nemusíte v pondělí tahat všechny 
najednou - dávejte si je tedy již do pořádku!) 

Poslední týden - organizace 

Pondělí 24. 6.  

- odevzdávání učebnic 
- učebnice AJ ani NJ se NEVYBÍRAJÍ, děti si je nechávají u sebe!!! 
- třídnické hodiny 
- generálka na prezentaci projektů 
- končíme ve 12:30, nultá hodina odpadá 

Úterý 25. 6. 

- prezentace třídních projektů pro spolužáky (dopoledne) 
- třídnické hodiny 



- končíme ve 12:30, nultá hodina odpadá 
- od 16:00 prezentace třídních projektů pro rodiče 

Středa 26. 6. 

- přesun učebnic do „nových“ tříd 
- třídnické hodiny 
- končíme ve 12:30, nultá hodina odpadá 

Čtvrtek 27. 6. 

- třídnické hodiny 
- končíme ve 12:30, nultá hodina odpadá 

Pátek 28. 6. 

- 8:25 sraz ve třídě 
- 8:25-9:10 rozdáváme si vysvědčení (slohu s sebou) 
- 9:20 sraz v tělocvičně na oficiální zakončení školního roku 
- končíme v 10:30 
- obědy je třeba případně přihlásit (všichni je máme odhlášené) 
- dejte, prosím, vědět, zda jdete do klubu 

29. 6.-1. 9. PRÁZDNINY :-) 

 
 

 


