
PLÁN VÝUKY OD 11. - 15. 11. 2019 
 

7. třída 
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T11 

Slova citově zabarvená, odborné názvy. 
Obohacování slovní zásoby. 
Jazykové rozbory, pravopis. 

 

13. 11. krátký diktát 
18. 11. čtvrtletní písemná práce 

Opakování na čtvrtletní práci. 
Ve čtvrtek nosit velký sešit do literatury. 

Čtení v čítance do str. 33 včetně. 

ANGLICKÝ JAZYK 
T11 

Unit 3 revision   

NĚMECKÝ JAZYK 
T10 

       Slovesa skloňování, tvoření otázek a 
odpovědí, doplňování slov. 

opakování ústní procvičovat můžete na 
www.skolasnadhledem.cz , kód 502014-16 

MATEMATIKA 
T11 

Příprava na písemnou práci !změna termínu! 
12.11. písemná práce 

Žáci dostali přehled příkladů na písemnou 
práci, prosím o podpis tohoto pracovního 

listu. Děkuji 

PŘÍRODOPIS 
T11 

Ryby 
Obojživelníci 

Út 12. 11. -Písemné opakování - Ryby - 
stavba těla, rozmnožování, rybníkařství, 
rybí pásma, zástupci (vypsaní v sešitě, v 
učebnici + prezentace na ploše třídního 

počítače)  

 

DĚJEPIS 
T11 

30 let demokracie   

ZEMĚPIS 
T11 

   

FYZIKA 
T11 

Akce a reakce   

Jiná sdělení 
T11 

Tento týden bude plný různých akcí a projektových dnů. Čeká nás seminář Bezpečnost na internetu, hrabání listí pro obec 
Deblín a projektové dny k výročí Sametové revoluce. Proto prosím věnujte pozornost následujícímu: 

Pondělí: 1. hodina OV, 2. hodina ČJ, 3. a 4. hodina hrabání listí, 5. a 6. hodina seminář Bezpečnost na internetu, první část 
Pan startosta požádál naší školu, abychom obci pomohli s hrabáním listí, protože sama obec na to nestačí. Prosím, aby žáci měli teplé 

http://www.skolasnadhledem.cz/


oblečení, u kterého případně nebude vadit umazání. Děkuji 

Úterý: 0. hodina TV děvčata, 1. hodina M - čtvrtletní práce, 2. hodina F, 3. a 4. hodina druhá část semináře Bezpečnost na 
internetu, 5. a 6. hodina dle rozvrhu. Dále proběhne ve škole od 7:30 do 8:30 a od 14:00 do 15:00 sběr papíru. 

Středa: výuka podle rozvrh kromě 4. hodiny. Místo matematiky je hudební výchova. 

Čtvrtek: výuka neprobíhá podle rozvrhu, žáci mají celý den program k výročí 30. let od Sametové revoluce. Konec ve 13:40, 
odchod na oběd. 

Pátek: pokračování projektových dnů - žáci budou rozdělení do skupin napříč ročníky, rozdělení a zařazení se dozví začátkem 
týdne. Končíme 13:10, odcházíme na oběd a domů (případně do kroužků, klubu) 

 
 


