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

 TŘÍDA 7.B  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T3 

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

MATEMATIKA 
T3 

 
zopakuji s: 

- pravidla dělitelnosti 

- určování násobku a dělitele 

- řešení slovních úloh 

PL s příklady na dělitelnost 
Učebnice aritmetiky  
PS z loňského roku 

rozliším prvočíslo a číslo složené 
znám a vhodně používám pravidla dělitelnosti  
určím, která čísla jsou soudělná a která ne 
najdu společný násobek dvou (tří) přirozených čísel 
najdu společný dělitel dvou (tří) přirozených čísel 
své znalosti využívám k řešení typových slovních úloh 
 
 

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) 

T3 

Asking and answering questions 
Listening and understanding 
Project 2 s. 10-12 

Ptám se a odpovídám v přítomném prostém čase 
Naslouchám angličtině a zjišťuji informace z mluveného 
projevu 

NĚMECKÝ JAZYK 
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!, Grüß,  

➔ Pozdravím německy kamaráda i učitele. 
 

PŘÍRODOPIS 
T3 

Opakování učiva 6. ročníku z období karantény - 
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 

 
Sídla a migrace 

V další hodině si řekneme proč lidé migrují a co toto slovo 
znamená. Jaké jsou největší  migrační proudy na Zemi. 

FYZIKA 
T3 

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

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                               T3 

Věci veřejné Popisuji, jakými způsoby má politika vliv na můj život. 
Jsem si vědom, jak mohu ovlivňovat veřejné dění v 
současnosti a jak to budu moci dělat, až budu dospělý.  



INFORMACE PRO RODIČE 
T3 

Hezký den. 

Kvůli opatřením spojeným s karanténou platí povinnost nosit ve společných prostorách roušku, od pátku 18. 9. i ve 
třídách. 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 Tvořivé 
psaní s paní učitelkou Navrátilovou. 

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 přes EDK s podrobnými informacemi ohledně letošního školního roku. 

 

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

 


