
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 29. 9. - 2. 10. 2020 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T4 

 

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. 
Rozumím přečtenému textu, dovedu odpovědět na otázky k 
textu.  
Vyzkoušel/la jsem si volné psaní na zadané téma.  

MATEMATIKA 
T4 

 

Dělitelnost - největší společný dělitel čísel, nejmenší společný násobek 
práce ve školním sešitu 

● Rozeznám prvočísla a čísla složená 
● Rozložím číslo složené na součin prvočísel 
● Určím násobky daného čísla 
● Najdu největší společný dělitel čísel a nejmenší společný 

násobek 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T4 
 
 

 
 
Lesson 2 

Přítomný prostý/průběhový čas 
str. 22 -25 

Rozlišuju, kdy použít přítomný průběhový a kdy 
prostý čas 

Popisuju zvířata 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

 

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

 



ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

 

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

 

NĚMECKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T4 
 

● Opakování pozdravy 
● Nové učivo - dny v týdnu PS s. 11, sloupec pod Seite 12 do 

Seite 13 
 

➔ Pozdravím německy ráno, večer, kamaráda i paní 
sousedku.  

➔ Řenku a napíšu, co je dnes, zítra a co bylo včera za 
den. 

PŘÍRODOPIS 
T4 

 

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

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

DĚJEPIS 
T4 

Starověký Řím a jeho počátky 
Řím v královské době 

Písemné zkoušení - doba makedonská a kultura starověkého Řecka 

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

Vysvětlím význam starověkého Říma i pro dnešní dobu a 
znám i něco málo o prvních stoletích dějin Říma 

ZEMĚPIS 
T4 

TEST - Sídla a migrace 
 

Měl bych znát příklady sídel ale také co znamená pojem 
aglomerace, konurbace nebo megalopolis. Vědět proč lidé 

migrují a jaké jsou světové migrační proudy.  

FYZIKA 
4 

Elektrický proud napětí a zdroje elektřiny K nové látce si mohu projít svoje zápisy z jara 

   

INFORMACE PRO RODIČE 
T4 

 Vzhledem k aktuální situaci prozatím nebudou probíhat kroužky. O případné změně Vás budeme informovat. 

 Vybíráme 460 Kč na učebnice+společnou fotografii. 

  

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

 



 

  

 


