
PLÁN VÝUKY 22. 11. - 26. 11. 2021

TŘÍDA VII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Zálešáková)

T13

Mluvnice
Pravopis - test (cca 10 min.)
Větné členy - opakování, předmět. Modální slovesa
v přísudku slovesném.
Sloh
Příprava slohové písemné práce: Vánoce - popis
statický a dynamický.
Literatura
Literatura raného středověku: literární žánry:
kronika, životopis, cestopis, legenda, pověst.

Zopakuji si pravopis psaní i/y,  obecných/vlastních
jmen, větné členy: základní, přívlastek, příslovečné
určení, předmět. Ve větě bezpečně poznám a určím
základní větné členy, přívlastek, příslovečné určení,
předmět.
Učím se pracovat s osnovou slohové práce.
Seznamuji se s literaturou středověku: kroniky,
životopisy, cestopisy, legendy, pověsti.

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T13

Sports in Canada and the USA
24. 11. - Unit 0 final test

Vyprávím o sportech v Kanadě a USA

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T13
Unit 2C: What is in our fridge?
some/any
str. 46+47

Popíšu svůj jídelníček.
Použiju some/any .
Rozliším počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

ANGLICKÝ JAZYK
(Voborník)

T13

Unit 1A: Sports



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T13

Wiederholung Einheit 1
Test Einheit 1 Zopakuji si první lekci a otestuji svoje znalosti (umím se

krátce představit, umím říct, co mám a nemám rád/a,
sestavím správně větu, rozeznám tázací větu a dokáži na ni
odpovědět).

MATEMATIKA
(Němcová)

T13

geometrie- trojúhelníky, shodnost Procvičuji rýsování a rozpoznám shodné
trojúhelníky, zapíšu konstrukci trojúhelníku,

PŘÍRODOPIS
(Jandásková)

T11

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
(Burian)

T13

Afrika - regiony.

FYZIKA
(Doležel)

T13

St - opakování na test
Pá - TEST -Síla, skládání sil, tíha, těžiště a

setrvačnost

DĚJEPIS
(Burian)

T13

Raný středověk: arabská říše.
25. 11 . 2021 - test Byzantská říše.



VÝCHOVY
T13

Hv: Vánoce - lidové zvyky a koledy. Seznamuji se s lidovými vánočními zvyky a koledami,
učím se je zpívat. Společně nacvičuji sborový dvojhlas.

Jiná sdělení
T13

15. 11 - 26. 11. 2021 bude probíhat triáda.


