
PLÁN VÝUKY 21. 3. - 25. 3. 2022
VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T30

T31 - nás čeká 3. čtvrtletní
písemná práce

Skladba:
Základní větné členy
Rozvíjející větné členy
Přívlastek
Předmět
Příslovečná určení: místa a času, způsobu, míry,
příčiny, účelu, podmínky, přípustky

Sloh: Vypravování

Ve větě se učím poznávat všechny větné členy
kromě doplňku.

Hledám v příbězích dějovou posloupnost
vypravování, tvořím osnovu.

ANGLICKÝ JAZYK
T30

(Laušmanová)

Unit : Teen idols
films and stars
textbook p. 90-92

Pojmenuju druhy filmů a popíšu je.

ANGLICKÝ JAZYK
T30

(Kolbaba)

Asking and answering questions
Healthy and unhealthy eating

23. 3. Some, any, no exam

Čtu a vytvářím v angličtině recepty na pokrmy.
Hovořím stravování v Česku.

ANGLICKÝ JAZYK
T30

(Voborník)

Recipes
Quick test - food & containers

Osvojím si slovní zásobu spojenou s vařením,
porozumím jednoduchým receptům.



NĚMECKÝ JAZYK
T30

Einheit 3: Slovesa haben, brauchen, kaufen
+ 4.pád Používám daná slovesa v krátkých větách s neurčitým

členem ve 4.pádě (Mám pero. Potřebuju tužku.)

MATEMATIKA
(Němcová)

T30

Poměr, měřítko mapy Umím použít poměr, rozdělit celek v poměru,
namíchat směs v poměru,

PŘÍRODOPIS
T30

Ptactvo
(Přírodovědná učebna)

Dokážu vysvětlit, jak se ptáci přizpůsobili letu
Seznámím se se stavbou ptačího těla, jeho pokryvu
a ptačího vejce.

ZEMĚPIS
T29

Austrálie a Oceánie.

Test - Jižní Afrika!

FYZIKA
T30 Archimedův zákon pro plyny

Přetlak, podtlak, vakuum

DĚJEPIS
T30

Politické zřízení republiky

Punské války

V hrubých obrysech popíši zřízení rané římské
republiky a jak probíhal boj mezi patriciji a plebeji.

Seznamuji se s punskými válkami.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T30

Hv:
Hudebně-pohybová činnost - tanec. Dvoudobý -
polka, třídobý - valčík, polonéza, mazurka,
nácvik kroků.

Pokouším se tancem vyjádřit rytmus, nacvičuji kroky k
polce a valčíku, polonéze, mazurce.



Nácvik dvojhlasu. Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu dvojhlasu.

JINÁ
SDĚLENÍ

T30

Milí žáci,

vybíráme 170,- na nové PS do angličtiny.


