
PLÁN VÝUKY 13. 12. - 17. 12. 2021
VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T16

út 14. 12. písemná práce -
Základní větné členy (podmět a
přísudek) + shoda podmětu s
přísudkem

Skladba
úvod: rozvíjející větné členy - přívlastek shodný
a neshodný

Znám a poznám ve větě základní větné členy.
Seznamuji se s rozvíjejícími větnými členy,
konkrétně s přívlastek shodným a neshodným =
učím se ho poznávat ve větě jednoduché.

ANGLICKÝ JAZYK
T16

(Laušmanová)

Unit 3: Animals
srovnávání - druhý a třetí stupeň
přídavných jmen
str. 61-63

Popíšu zvířata a srovnám je. Vyprávím o rekordech ve
světě zvířat.

ANGLICKÝ JAZYK
T16

(Kolbaba)

Must, can, should - mustn't, can’t, shouldn’t
Finding information in records and texts

Vyjadřuji anglicky, co je správné a nesprávné dělat
Nacházím informace v anglických nahrávkách a
textech

ANGLICKÝ JAZYK
T16

(Voborník)

Unit 1A: Sports,
Vocabulary - verbs, adjectives related to sport

Upevňuji a rozšiřuji si slovní zásobu týkající se
sportu a sportovního vybavení



NĚMECKÝ JAZYK
T16

Einheit 2 Meine Familie
- popis členů rodiny Popíšu členy rodiny a dokážu o nich říci základní

informace.

MATEMATIKA
T15

Celá čísla a operace s nimi Orientuji se na číselné ose, sčítám a
odečítám celá čísla.

PŘÍRODOPIS
T16

Mořské ryby Orientuji se v hospodářsky významných mořských
rybách.
Seznamuji se se zajímavými, krásnými i
nebezpečnými obyvateli moří a oceánů z řad ryb.

ZEMĚPIS
T16

Afrika - Sahara

FYZIKA
T16

Smykové a valivé tření

DĚJEPIS
T13-16

Starověké Řecko Společně s ostatními si zopakuji nejdůležitější pojmy
týkající se Řecka, pracuji se zdroji a vytvářím
myšlenkovou mapu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T15

Hv: Projekt Vánoce - lidové zvyky a koledy.
Umělé koledy. Nácvik vícehlasu.

Seznamuji se s lidovými vánočními zvyky a
koledami, učím se je zpívat. Společně nacvičuji
sborový dvojhlas.

JINÁ
SDĚLENÍ

T16

Milí žáci,
v úterý 14. 12. od 8:30 zhlédnete ve škole anglické divadlo.

Pohodový adventní čas!:-)




