
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 7. 9. - 11. 9. 2020 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T1 

 

Opakování 
Učební plán sedmého ročníku 

 
 
 

MATEMATIKA 
T1 

Seznámím se s výukou v 7. 
ročníku. Zopakuji si, co vím o 

obsahu 

Dozvím se základní informace a dostanu potřebné materiály. 
 

Obsah: 
● Pracovní sešit B str. 8,9 

● Počítání příkladů do školního sešitu 

● Dozvěděl/a jsem se informace o výuce matematiky 
● Dostal/a jsem všechny materiály 
● Vypočítám obsah daného útvaru 
● Používám správné jednotky 
● Převádím jednotky obsahu 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T1 
 

    My holiday 
 

 
 

Naladím se znovu na angličtinu 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T1 
Opakuji si slovní zásobu a 

základní fráze 
 
 

Project 1, Unit 1-6  
Opakování slovní zásoby a základních frází. 

Zopakováno. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T1 
Úvodní hodina 

Zjištění stavu vědomostí a dovedností po karanténě a prázdninách 
Připomenutí učiva z minulého ročníku 

Uvědomil/a jsme si, jak umím používat anglický jazyk 
Připomenul/a jsem si dříve probíraná témata a okruhy 



NĚMECKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T1 

  

PŘÍRODOPIS 
T1 

 
Cílem je seznámit se s plánem 
učiva a společně se domluvit, 

jak to zvládneme. 

Plán učiva, které jsme společně na jaře nestihli - domluvíme se, co a 
jak s tím uděláme. 

Plán nového učiva pro tento školní rok. 
Organizace a pravidla - co, kdy, kde a jak po vás mohu chtít já a co 

po mně můžete chtít vy. 

Mám aspoň trochu jasno v tom, co mě v příštích měsících 
čeká :-) 

 

DĚJEPIS 
T1 

Úvodní hodina 

Připomenutí minulého učiva 
Plán na nový školní rok 

Připomněl/a jsem si, co jsme již probrali 
Seznámil/a jsem se s tématy, které mě čekají v novém 

školním roce 

ZEMĚPIS 
T1 

Stručně si projdeme učivo z 6. třídy, které jsme brali v rámci domácí 
výuky. Donést si pracovní listy z tohoto období! 

 

FYZIKA 
T1 

Stručně si projdeme učivo z 6. třídy, které jsme brali v rámci domácí 
výuky. Donést si sešit/zápisy z tohoto období! 

 

   

INFORMACE PRO RODIČE 
T1 

  V pondělí se sejdeme ve škole v 8:25 ve třídě. 

  Od 9:00 proběhne slavnostní zahájení a přibližně v 10:00 se rozejdeme domů.  

  Zahájení bude v případě dobrého počasí venku (bez roušky) a v případě deště v tělocvičně (s rouškou). 

V úterý a středu budou třídnické hodiny, výuka probíhá od 8:25 do 13:00. Poté je možné jít již na oběd a do klubu. 

Ve čtvrtek a pátek již probíhá výuka podle rozvrhu. 

Prosím, aby žáci měli pro jistotu s sebou v aktovce vždy roušku či cokoliv plnící její funkci. 

 



  

 


