
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 5 - 9. 10. 2020 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T5 

 

Opakování ze 6. ročníku. 
 

Určím slovní druhy slov ve větách. 
Ovládám psaní velkých písmen ve vlastních jménech. 
Určím mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves. 
Určím druhy zájmen a číslovek. 
Napíši minimálně 5 vět volným psaním na zadané téma. 

MATEMATIKA 
T5 

 

Dělitelnost - největší společný dělitel čísel, nejmenší společný násobek - 
slovní úlohy - nakopírované listy 

● Najdu největší společný dělitel a nejmenší společný 
násobek čísel 

● Rozpoznám, zda pro řešení slovní úlohy potřebuji najít 
největší společný dělitel nebo nejmenší společný násobek 

● Bezchybně řeším slovní úlohy 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T5 
 
 

 
 
Lesson 2 

Přítomný prostý/průběhový čas 
str. 24- 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) 

● Procvičování dny v týdnu- Wochentage 
● Nové učivo - čísla PS s. 8, slovníček v PS s. 11 

➔ Píšu a říkám, co je dnes, zítra a co bylo včera za den. 



T5 
 

➔ Počítám německy do 20. 

PŘÍRODOPIS 
T5 

 

Písemné opakování učiva 6. ročníku - členovci - pavoukovci, korýši, 
vzdušnicovci. 

Ověřil/a jsem si míru osvojených znalostí o členovcích a 
jejich zástupcích. 

DĚJEPIS 
T5 

Římská republika 
Punské války 

Gaius Iulius Caesar 

Popíši způsob vlády během římské republiky 
Popisuji římské výboje ve stoletích před naším letopočtem 

Vysvětlím význam osobnosti Gaia Caesara 

ZEMĚPIS 
T5 

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 
T5 

Zdroje elektřiny jeho účinky a elektrický obvod Měl bych znát jak se značí elektrický proud a napětí a co 
tyto veličiny vyjadřují. 

   

INFORMACE PRO RODIČE 
T5 

Vybíráme 460 Kč na učebnice+společnou fotografii. 

Ve středu 7. 10. jedeme do brněnského kina Scala na promítání filmu V síti a následnou besedu s tvůrci filmu. Na 
představení vybíráme 100 Kč. Odjíždíme z Deblína v 9:08 a vracíme se v 13:48. Oběd nebude - svačinu s sebou. 

  

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

  



 


