
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 14. 9. - 18. 9. 2020 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T1 

Připomenu si to, co už umím. 
Seznámím se s učebním plánem 

 7. ročníku.  

Opakování 
Učební plán sedmého ročníku 

Znám druhy hlásek. 
Umím určit slovní druhy. 
Umím vyjmenovat vyjmenovaná slova. Znám také slova 
příbuzná. 
Vím, co jsou slova nadřazená, podřazená, souřadná. 
Umím určit mluvnické kategorie podstatných jmen. 
Znám druhy přídavných jmen, zájmen a číslovek. 

MATEMATIKA 
T2 

Výpočet obsahu, objemu, 
převody jednotek obsahu, 

objemu 

 
Obsah: 

● Pracovní sešit B str. 8,9 

 
● Vypočítám obsah daného útvaru 

● vysvětlím rozdíl mezi obsahem a objemem 
● Používám správné jednotky 

● Převádím jednotky obsahu a objemu 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T2 
Zopakuju si přítomný prostý čas, 
domácí práce a časové  příslovce 

 

 
 

Opakování lekce 1 
Vím, jak se tvoří a používá přítomný čas 

Pojmenuju domácí práce 
Používám časové příslovce 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T2 
 
 

V rámci opatření proti šíření Covidu jsou skupiny do odvolání 
spojeny do jedné třídy, vyučuje pouze M. Laušmanová 

 

ANGLICKÝ JAZYK V rámci opatření proti šíření Covidu jsou skupiny do odvolání  



(Kolbaba) 
 

spojeny do jedné třídy, vyučuje pouze M. Laušmanová 

NĚMECKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T2 
Seznámíme se s němčinou 

● Stanovení cíle pro němčinu 
● Základní výslovnost 

 

● Vysvětlím, proč se učím německy. 
● Vyslovuji správně sch, ei, ie, st,  

 

PŘÍRODOPIS 
T2 

 
Připomenu si učivo z 6. 

ročníku z období karantény. 

Opakování učiva 6. ročníku z období karantény - měkkýši, 
kroužkovci, členovci-pavoukovci. 

Stručně charakterizuji skupiny živočichů a znám vždy 
alespoň 1 zástupce dané skupiny. 

 

DĚJEPIS 
T1 

Dozvím se, co se dělo ve 
starověkém Řecku před výboji 

Alexandra Velikého 

Peloponéská válka 
Filip II. Makedonský 

Zjistil jsem něco nového o válce mezi řeckými městy ve 4. 
století p.n.l. 

Poznal jsem význam Filipa II. krále Makedonie 

ZEMĚPIS 
T2 

Obyvatelstvo světa, rasy, jazyky a náboženství Do hodiny si donesu pracovní listy z jara na toto téma.  

Projdu si co jsme si již zopakovali první týden a podívám se 
co jsem vyplnil v následujícím pracovním listu. 

FYZIKA 
T2 

Donést si sešit/zápisy z jara. 
Budeme opakovat učiva + test 

Z minulé hodiny bych měl vědět co je to elektrický náboj či 
pole. Jak lze tělesa zelektrizovat? Jak se nazývají přístroje 

měřící elektrický náboj nebo také jak vzniká blesk? 

   



INFORMACE PRO RODIČE 
T2 

 Vzhledem k aktuálním opatřením bude přihlašování na kroužky spuštěno na odkazu http://krouzky.bezkysliku.cz/ od 
neděle 13.9 do neděle 20.9., ale není jisté zda opravdu od října budou kroužky probíhat. 

 Prosím, aby žáci měli s sebou vždy roušku či cokoliv plnící její funkci. 

  

 

http://krouzky.bezkysliku.cz/
http://krouzky.bezkysliku.cz/

