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

 TŘÍDA 7.B  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T2 

● Zopakuji si, co umím z 
předchozích ročníků 

● Seznámím se s učebním 
plánem sedmého ročníku 

 

Opakování 
Učební plán 7. 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 

 
● Seznámím se s plány 

učebního pokroku na 

první pololetí, zjistím, 

jaké jsou moje znalosti z 

6. třídy 

Plán učebního pokroku na první pololetí  (výstupy, 
které bych měl v prvním pololetí zvládnout a které 
zahrnují i učivo ze 6. třídy) - mám nalepené v sešitě 

Chápu, jak budu během pololetí pracovat s plány učebního 
pokroku. 
Vím, jaké jsou mé znalosti z výstupu 6. ročníku “Řeším 
situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel” 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T 
 
 

Z důvodu dočasných karanténních opatření děti  učí v 7. B 
AJ Radovan Kolbaba 

 



ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T 
 

 
Z důvodu dočasných karanténních opatření děti  učí v 7. B 
AJ Radovan Kolbaba 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T2 
Připomenu si přítomný čas 

prostý 

Přítomný prostý čas a jak jej používat. Vyprávím o tom, co často dělám. 
Ptám se na obecné informace. 
Rozumím anglické promluvě v přítomném prostém čase. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T2 

Seznámení 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 
T2 

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 

Magnetismus 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? 



OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                       T2 
Dozvím se, co mě čeká tento 

školní rok v Občance 

Témata pro příští školní rok Vím, jakými tématy se budeme zabývat v novém školním roce 

INFORMACE PRO RODIČE 
T2 

Hezký den. 

Kvůli opatřením spojeným s karanténou nadále platí povinnost nosit ve společných prostorách roušku. Dále žákům odpadají 
nulté hodiny (7:30-8:15) s výjimkou čtvrtečního tělocviku, ten proběhne opravdu nultou hodinu.  Mění se i rozpis volitelných 
předmětů. Z toho důvodu budou mít sedmáci ve středu 6. hodinu Sportovní hry - Základy bojových sportů. Ať, prosím, 
nezapomenou oblečení do tělocviku. 

Přihlašování na kroužky bude spuštěno na odkazu http://krouzky.bezkysliku.cz/ od neděle 13.9 do neděle 20.9. Některé kroužky 
mají svoji kapacitu účastníků, tedy může se stát, že kvůli obsazenosti už nebude možné se přihlásit. O termínu zahájení kroužků 
Vás budeme dle aktuální situace informovat. 

23. 9. v 9:30 se budeme fotit - celotřídní fotka, jako náhrada za fotku z konce školního roku 2019/2020. Jedná se pouze o celotřídní 
fotku, skupinky nebudou možné. 

Hromadné třídní schůzky, které bývají pravidelně na začátku každého školního roku, kvůli opatřením nebudou. Dostanete 
hromadný mail s podrobnými informacemi ohledně letošního školního roku. 

 

Povedený týden Vám přejí 
Nina Kolegarová, Irena Špičková a Radovan Kolbaba 

 

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

