
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 21. 9. - 25. 9. 2020 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T3 

 

Opakování 
 

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, umím určit mluvnické kategorie 
přídavných jmen. 
Znám druhy zájmen a číslovek. 

MATEMATIKA 
T3 

 

Dělitelnost - znaky dělitelnosti, největší společný dělitel čísel 
práce ve školním sešitu 
procvičování - PS B 61 a 72 (kterékoliv další cvičení z těchto kapitol) 

Rozeznám čísla sudá a lichá, prvočísla a čísla složená 
Určím násobky a dělitele daného čísla 
Poznám, kdy je číslo dělitelné 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
Najdu největší společný dělitel čísel 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T3 
 
 

 
 
Lesson 2 

Přítomný prostý/průběhový čas 
str. 22 -25 

Rozlišuju, kdy použít přítomný průběhový a kdy 
prostý čas 

Popisuju zvířata 
 

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) 

T3 
 

● Opakování a rozšíření výslovnosti 
● Fráze - pozdravy-píšeme do sešitu, hrajeme divadlo, učíme 

se společně PS s. 11 - nová slovní zásoba - první sloupeček 
 

➔ Vyslovím již schwarz, weiß, vier, sieben, Straße, 
zehn, Tschüs!, Grüße 

➔ Pozdravím německy kamaráda i učitele. 
 

PŘÍRODOPIS 
T3 

 

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

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

DĚJEPIS 
T3 

Kultura starověkého Řecka a její význam 
Starověký Řím a jeho počátky 

Dozvěděl jsem se o vlivu starořecké kultury, poznal jsme 
některé řecké vědce, filozofy a umělce i jejich díla 

Popíši mýtické počátky založení Říma a vím, ve kterém 
roce měl být Řím založen 

ZEMĚPIS 
T3 

PO - TEST - Obyvatelstvo světa, rasy, jazyky a náboženství 
Nové učivo - sídla a migrace 

Na test jsme opakovali takže by ti  mělo být jasné co musíš 
znát. V další hodině si řekneme proč lidé migrují a co toto 

slovo znamená. 

FYZIKA 
T3 

Magnetismus Dozvíme se jak fungují magnety, jak lze některá tělesa 
zmagnetizovat a třeba i to jak funguje kompas. 

   

INFORMACE PRO RODIČE 
T3 

 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. 

 

Ve středu 23.9. kolem 9:00 se budeme fotit! 

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


  

 


