
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 28. 9. - 2. 10. 2020 
 

 TŘÍDA 7.B  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T4 

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

MATEMATIKA 
T4 

 
-  

● Učebnice aritmetiky strana 6,7  
(k domácímu procvičování) 

● PS z loňského roku strany 26, 27, 31, 32, 
42, 43, 53, 54,61, 62 (k procvičování ve 
škole) 

● PL  s typovými slovními úlohami (rozdán 
ve škole) 

➔ najdu nejmenší společný násobek dvou (tří) 
přirozených čísel 

➔ najdu největší  společný dělitel dvou (tří) přirozených 
čísel 

➔ řeším typové slovní úlohy 
➔ vím, co vše potřebuji ještě procvičit, abych dosáhl 

potřebné znalosti a dovednosti v tomto výstupu (viz 
mapa učebního pokroku) 

➔ vím, na koho se obrátím v případě, že něčemu 
nerozumím 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

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

 



T 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK (Florián) 
T 
 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T4 

Wh- questions 
Daily life 
Project 2 s. 13-15 

Ptám se s použitím tázacích zájmen a odpovídám na takové 
otázky 
Popiši svůj den i domácí práce, které vykonávám i to jak často 
je dělám 

NĚMECKÝ JAZYK 
T3 

 

● Opakování pozdravy 
● Nové učivo - dny v týdnu PS s. 11, sloupec 

pod Seite 12 do Seite 13 
 

➔ Pozdravím německy ráno X 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 
T4 

Účinky elektrického proudu Měl bych vědět co je to elektrický proud a napětí. jaká je 
jejich značka a jednotka a také zdroje elektřiny. 



OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                               T4 

Věci veřejné Kvůli pondělnímu svátku nám hodina OV odpadá.  

INFORMACE PRO RODIČE 
T4 

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 30. 9. 6. hodinu 
Tvoření s paní učitelkou Hortovou. 

Paní učitelka Kolegarová vybírá 329 Kč na pracovní sešity a materiál do Výtvarné výchovy. 

Vybíráme také 35 korun za společné fotky vyfocené tento týden. Těch 35 korun prosím do pátku 2. 10., kdy by měly 
být fotografie připravené. 

 

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

 


