
PLÁN VÝUKY 4. 4. - 8. 4. 2022

TŘÍDA VII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Zálešáková)

T32

Mluvnice:
Čtvrtletní PP: větný rozbor.
Sloh:
Charakteristika - životopis, curriculum vitae.
Průvodní dopis.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich
významy.
Literatura:
Literární útvary lidové slovesnosti: pohádky, báje,
legendy, pověsti…, sběratelé LS, spisovatelé.

Zopakuji si a určuji větné členy, slovní druhy a
mluvnické kategorie.
PP - 2. část: pondělí 4. 4. - větný rozbor.
Seznamuji se způsoby a postupy tvorby životopisu.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich
významy.

Seznamuji se s literárnímu útvary lidové slovesnosti,
charakteristikou, sběrateli a spisovateli.

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T32

Describing and comparing animals
Adjectives - Comparative and Superlative

Popisuji a porovnávám zvířata.
Užívám a stupňuji anglická přídavná jména.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T32
Unit 5 : Teen idols- dokončení a opakování
films and books
učebnice str. 100-103

Popíšu oblíbený film.
Použiju nově naučená slovesa v minulém čase, vytvořím zápor i
otázku.

ANGLICKÝ JAZYK
(Voborník)

T32

Test - Unit 2
Animals

Dokážu pojmenovat různá zvířata a stručně o nich
hovořit



NĚECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T32

Einheit 4 Mein Tag
Poskytnu informaci o základních časových údajích -
hodiny, dny.

MATEMATIKA
(Němcová)

T31

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

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T31

Ptáci Čekají nás referáty na vámi vybrané skupiny ptáků - úterý
Antonín, Julie, Ája, budeme pátrat po zajímavostech,
podle kterých si ptáky můžeme zapamatovat, zmapujeme
akce a novinky České společnosti ornitologické

ZEMĚPIS
(Burian)

T32

Nový Zéland.

FYZIKA
(Doležel)

T32
Opakování a test - Archimédův zákon pro plyny
Podtlak, přetlak, vakuum, proudění vzduchu a

aerodynamický efekt

DĚJEPIS
(Burian)

T32

Formování prvních státních celků v Evropě.

VÝCHOVY
T32

Hv:
Gotika a renesance v hudbě - charakteristika,
představitelé, díla, hudební nástroje.
Nácvik dvojhlasu, trojhlasu, kánon.

Seznamuji se s obdobím gotiky a renesance, představiteli a
jejich díly.
Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu dvojhlasu.
Pokouším se zazpívat kánon.



Ov:
Test - vlastnictví a majetek.

Jiná sdělení
T32

.


