
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 12 - 16. 10. 2020 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T6 

 

Opakování ze 6. ročníku. 
Středa 14.10. - písemná práce - opakování 
 

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 
T6 

 

Úhly 
- opakování z minulého roku PS B, str. 1, 2 
- práce ve školní sešitu - pracovní listy 

● Vysvětlím pojmy: úhel pravý, tupý, ostrý, přímý, plný 
konvexní a nekonvexní 

● popíšu vlastnosti úhlů vedlejších a vrcholových 
● úhloměrem měřím úhly, měřím ve správných jednotkách 
● bezchybně převádím stupně na minuty a naopak  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T6 
 

 
 
Lesson 2 

Přítomný prostý/průběhový čas 
Animals 

Reading p.26 - the story of Chicken Licken 
str. 25 -26 

Rozlišuju, kdy použít přítomný průběhový a kdy 
prostý čas 

Popisuju zvířata 
Rozumím příběhu na str. 26 (the story of Chicken 

Licken) a dovedu jej plynule přečíst 
 

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) 

T6 
 

● Procvičování - Čísla/Zahlen 0-100, PS s. 8 a 11 
● Povolání německy - práce ve skupinách 

➔ Píšu a říkám čísla německy 0-100. 
➔ Vyslovuji a přiřazuji německé názvy povolání k 

obrázkům, pracuji ve skupině.  

PŘÍRODOPIS 
T5 

 

  

DĚJEPIS 
T6 

Punské války 
Gaius Iulius Caesar 

Císařský Řím 

Popisuji římské výboje ve stoletích před naším letopočtem 
Vysvětlím význam osobnosti Gaia Caesara 

Rozumím rozdílu mezi republikánským a císařským Římem 

ZEMĚPIS 
T6 

TEST- PO - zemědělství a těžba nerostných surovin 
 

Měl bych znát základní dva typy zemědělské produkce a 
jejich příklady včetně producentů (států) a také jaké 

suroviny jsou pro nás význačné jejich příklady a kdo je 
nejvíce těží.  

FYZIKA 
T6 

Zkrat a elektromagnetismus V novém  učivu se dozvíme jak dojde ke zkratu a jak se 
před ním chráníme nebo jak funguje elektromagnetismus. 

   

INFORMACE PRO RODIČE 
T6 

Byl nařízen střídavý typ vyučování. Příští týden 12-16. 10. budeme mít prezenční (docházkovou) výuku = budeme se učit 
stejně jako doposud dle rozvrhu ve třídě. Distanční (domácí) vyučování nás čeká až v následném týdnu 19-23. 10. 

  

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



  

 


