
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 31.5 až 4. 6. 2021

TŘÍDA 7.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T38

Opakování
Práce s textem

Vyhledám ve větě podmět a určím jeho druh.

MATEMATIKA
T38 Konstrukce trojúhelníku a jeho vlastnosti

- konstrukce úhlů, rovnoběžek a kolmic
- konstrukce trojúhelníků

● správně rýsuji trojúhelník
● vím, co je těžnice, střední příčka a výška v trojúhelníku,

sestrojím je, znám jejich využití

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T38

Lekce 6: Entertainment
televizní programy, vazba “going to”

str. 68+69 Popíšu své plány pomocí vazby “going to”.

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
T 38

Zkouším časování sloves a číslovky.

Opakujeme časování slovesa haben a sein, dokončujeme
určování času.

Nová slovní zásoba z lekce 4.

● Odpovím na otázku: Wie spät ist es?
● Čtu text s porozuměním. PS. 46/7

PŘÍRODOPIS
T38

Ověřování znalostí: Obecná
charakteristika ptáků - termín dle

domluvy, vypadá to na pátek :-)

Ptáci - zástupci
Vy, kteří jste si zamluvili témata na prezentování,
připravujte, prosím, prezentace.

Cíle - Ptáci:
● zpracovávám projekt
● zařadím zástupce ptáků do různých ekosystémů,

vysvětlím provázanost

DĚJEPIS
T38

Ověřování znalostí:
Konzultace:

Poslední Přemyslovci
Prezentace o významných historických osobnostech

Poznávám význam posledních přemyslovských králů

Vyprávím o mnou vybrané osobnosti, nebo se něco dozvídám od
spolužáků

ZEMĚPIS
T38 Asie hospodářství, zemědělství a doprava

Prezentace státu Asie
Projdeme si pracovní list z minula a budou prezentace o

státech!!!

FYZIKA
T38 PO - Opakování světelné jevy

PÁ - TEST
Zopakujeme šíření světla, stín a zatmění, odraz světla



VÝCHOVY
T3..

HV - zopakujte a zazpívejte si písničku Malý pán:
https://www.youtube.com/watch?v=52jf0tibmWQ

INFORMACE PRO RODIČE
T38 Fotíme se v pátek 4.6. v 10:40 hod.

https://www.youtube.com/watch?v=52jf0tibmWQ

