
PLÁN VÝUKY 28. 3. - 1. 4. 2022
VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T31

středa 30. 3.
3. čtvrtletní písemná práce

Opakování na čtvrtletní práci, samotná
práce

Sloh: Vypravování
Hledám v příbězích dějovou posloupnost
vypravování, tvořím osnovu.

ANGLICKÝ JAZYK
T31

(Laušmanová)
Unit 5 : Teen idols
a star´s biography
textbook p. 94-97
minulý čas- otázky

Vytvořím životopis oblíbené celebrity.
Použiju nová nepravidelná slovesa (str. 94).
Vytvořím otázky v minulém čase.

ANGLICKÝ JAZYK
T31

(Kolbaba)

Unit 2 revision
Animal world

1. 4. Unit 2 final exam

Opakuji učivo 2, lekce
Bavím se anglicky o zvířatech

ANGLICKÝ JAZYK
T31

(Voborník)

Recipes
Making a meal

Osvojím si slovní zásobu spojenou s vařením,
porozumím jednoduchým receptům.
Hovořím o přípravě jídla.

NĚMECKÝ JAZYK
T31

Wiederholung Einheit 3
Test Einheit 3 Opakuji slovíčka a gramatiku dané lekce. Ověřím si

své znalosti v testu.



MATEMATIKA
(Němcová)

T31

měřítko mapy, úměra Umím používat měřítko mapy, rozumím, co je to
úměra

PŘÍRODOPIS
T31

Ptactvo
(Přírodovědná učebna)

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

ZEMĚPIS
T31

Austrálie a Oceánie.

FYZIKA
T31 Proudění vzduchu

Aerodynamický vztlak

DĚJEPIS
T31

Punské války Ve skupině připravuji projekt na téma punské války.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T31

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

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

Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu dvojhlasu,
pokouším se zazpívat kánon..

JINÁ
SDĚLENÍ

T31

Milí žáci,

stále! vybíráme 170,- na nové PS do angličtiny. Nezapomeňte, že v pondělí nám představujete své



návrhy na školní výlet :-).

Ve čtvrtek 31. 3. nás společně čeká třídní program: Klima třídy, neproběhne tedy F a jedna
hodina VV. Zaplacen bude z třídního fondu.

Příjemné jarní dny!:-)


