
PLÁN VÝUKY 25. 10. - 29. 10. 2021
VII. B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsem splnil/a, když...

ČESKÝ JAZYK
T9

Skladba: základní větné členy - podmět a
přísudek

Seznamuji se s větnými členy. Ve větě bezpečně
poznám podmět a přísudek. Seznamuji se s druhy
přísudku.

ANGLICKÝ JAZYK
T9

(Laušmanová)

Unit 1:Sports day invitation
str. 34-36

Vytvořím pozvánku na sportovní den.

ANGLICKÝ JAZYK
T9

(Kolbaba)

Holiday Užívám si podzimní prázdniny

ANGLICKÝ JAZYK
T8

(Voborník)

Present tenses Rozlišuji a používám oba přítomné časy.

NĚMECKÝ JAZYK
T9

Časování slovesa SEIN a jeho procvičování

Herbstferien(podzimní prázdniny)
Naučím se a použiji sloveso SEIN v krátké větě.
Užívám si podzimní prázdniny.

MATEMATIKA
T8

Geometrie - procvičování
matematického jazyka, shodnost
útvarů

Procvičuji porozumění matematickému
jazyka, rozpoznám shodné útvary



PŘÍRODOPIS
T9 + 10

Kruhoústí - mihule
Paryby

Mihule:
● Popíšu vzhled mihule.
● Vysvětlím název skupiny ,,kruhoústí”.
● Vím, kde žijí mihule, čím se živí a jak mohou být

nebezpečné pro ryby.
Paryby:

● Uvádím minimálně 5 charakteristik paryb.
● Vím, kde paryby žijí a čím se živí.
● Rozdělím paryby na základě vnějších znaků

(tvaru těla) do 2 skupin a uvádím příklady
zástupců.

ZEMĚPIS
T9 ---

FYZIKA
T9

Síla a její vlastnosti

DĚJEPIS
T9

Dokument - Záhadné psí mumie (2019) Zhlédnu dokument o posmrtném životě, obohatím
se o zajímavosti týkající se nejen mumifikace ve
starověkém Egyptě.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T9

Hv - Hudba starověku. Písmenná notace. Ukázky
nejstarších hudebních nástrojů.

Seznámím se s novými lidovými písničkami a
naučím se je zpívat.

JINÁ
SDĚLENÍ

T9

Milí žáci,
v pondělní pomůžeme s úklidem u nového školního hřiště. Prosím, kdo může, mějte s sebou pracovní
rukavice, popř. máte-li doma navíc, vezměte je, prosím, s sebou na půjčení pro spolužáka.

Připomínám, že každý týden probíhá doučování z M a Čj, a to:
M - úterý od 14:00



Čj - pondělí od 14:00

27. - 29. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY - všichni si je dle své libosti moc užijte! :)


