
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 14. 6. - 18. 6. 2021

TŘÍDA 7.B

PŘEDMĚT UČIVO
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu

HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T40

Ověřování znalostí - ne

Opakování formou her

MATEMATIKA
T40

Ověřování znalostí -

Videohovor
-

Konzultace
dle domluvy

Konstrukční úlohy, osová a středová souměrnost Co bych měl mít již zvládnuto: (na ověřování
znalostí)
➔ třídím čtyřúhelníky podle velikosti úhlů a

rovnoběžnosti stran
➔ určuji vlastnosti rovnoběžníků

Cíle pro tento týden:
➔ sestrojím podle postupu trojúhelník a

čtyřúhelník
➔ rozliším osově a středově souměrné  útvary
➔ sestrojím obraz bodu v osové a ve středové

souměrnosti

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)

T40
How much/how many/a lot of

Rozumím tomu, co vyplývá ze skutečnosti, že jsou
některá podstatná jména počitatelná a jiná

nepočitatelná

NĚMECKÝ JAZYK
T 40

Zkouším ústně novou slovní zásobu
PO- hodnocení

ST - “Ich wünsche euch einen schönen Ausflug

und kommt gut Heim!”

● Odpovím na otázku: Wie spät ist es?

● Již probraná slovíčka se učím.

PŘÍRODOPIS
T40

--- Cíl na příští týden:
● užít si výlet :-)

DĚJEPIS
T40

Prezentace o významných historických osobnostech
Václav I. a Přemysl Otakar II:

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

Poznávám úspěchy dvou z nejvýznamnějších
českých králů

ZEMĚPIS
T39 ČT - Asie hospodářství, zemědělství a doprava

PÁ - TEST

FYZIKA
T39

Lom světla, čočky, oko, optické klamy
TEST

OBČANSKÁ
VÝCHOVA

T40

Mravnost a morálka
Zamýšlím se nad tím, co a proč je v životě správné

dělat



DALŠÍ VÝCHOVY
(Hudební, Výtvarná, Tělesná, Pracovní

činnosti - doplňkové úkoly)
T39

TV - již bude dle rozvrhu :-) Nezapomenu na úterní tělocvik, ani na ten čtvrteční, který
je nultou hodinu.

INFORMACE PRO RODIČE
T40

16. a 17. 6. školní výlet :-) - bližší info ve zprávách v Edookitu.

Pěkný týden Vám přejí
Nina Kolegarová, Irena Špičková a Radovan Kolbaba


