
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 5. 10. - 9. 10. 2020 
 

 TŘÍDA 7.B  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T5 

Opakování ze šestého 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 

 
-  

 
● PS z loňského roku (zelený): 9,15,17,18, 27, 

28,29 - procvičování ve škole 
● PL (budou rozdány ve škole): slouží žákům 

k ověření znalostí  

Výstup - vypočítám obvod základních rovinných útvarů 
(čtverec, obdélník, trojúhelník, lichoběžník, kosočtverec) - 
pro T5  
➔ vysvětlím pojmy obvod, obsah 
➔ rozlišuji mezi obvodem a obsahem základních 

rovinných útvarů (obrázky, čtvercová síť) 
➔ vypočítám obvod čtverce, obdélníku, kosočtverce, 

trojúhelníku, lichoběžníku a použiji správné jednotky 
➔ 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) 

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) 

T5 

Festivals 
Time 
Project 2 s. 16-17 
písemné zkoušení - Questions and answers 

Poznám některé svátky anglicky mluvících zemí 
Určuji v angličtině čas od vteřin po tisíciletí 

NĚMECKÝ JAZYK 
T5 

 

● Procvičování dny v týdnu- Wochentage 
● Nové učivo - čísla PS s. 8, slovníček v PS s. 
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➔ Píšu a říkám, co je dnes, zítra a co bylo včera za den. 
➔ Počítám německy do 20. 

PŘÍRODOPIS 
T5 

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

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

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 

Čt- opakování na test 
Pá - TEST - zemědělství a těžba nerostných surovin  

 

Měl bych znát typy zemědělské výroby a příklady pěstovaných 
plodin a chovaných zvířat. 

FYZIKA 
T5 

V další hodině se dozvíš jak se vede el. proud v 
kapalinách a plynech a co je to zkrat 

Měl bych vědět jaké  jsou účinky el. proudu ve spotřebičích a 
jak se nakreslí schéma el. obvodu.. 

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                               T5 

Věci veřejné - politická participace Poznám, jak mohu ovlivnit politické dění, význam a dopad 
voleb.  



INFORMACE PRO RODIČE 
T5 

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. 

Ve středu 7. 10. jedeme do brněnského kina Scala na promítání filmu V síti a následnou besedu s tvůrci filmu. Na 
představení vybíráme 80 Kč. Pojedeme autobusy od školy a zase se ke škole vrátíme. Tento den nebudou mít žáci 
obědy - svačiny s sebou! 

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

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

 


