
PLÁN VÝUKY 25. 4. - 29. 4. 2022

TŘÍDA VII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Zálešáková)

T34

Mluvnice:
Rozbor čtvrtletní PP: větný rozbor. Souhrnné
opakování.
Sloh:
Charakteristika - životopis, curriculum vitae.
Průvodní dopis.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich
významy.
Literatura:
Lidová slovesnost - rčení, přísloví, pranostiky… -
dokončení.

Zopakuji si a určuji větné členy, slovní druhy, mluvnické
kategorie.
PP - společný větný rozbor - zdůvodnění jevů,
oprava PP - pondělí 25. 4.
Seznamuji se způsoby a postupy tvorby životopisu.
Pokusím se napsat průvodní dopis.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich
významy.

Poznávám pranostiky, rčení, přísloví…, seznamuji se s
jejich vznikem a významem.

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T35

Reading and talking about pets
27. 4. Stupňování přídavných jmen

Čtu, poslouchám a vyprávím o svých i cizích domácích
mazlíčcích.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T35

Unit OB + 0C: food, teen idols
str. 14-17

Vyprávím o jídle.Popíšu kulturní zážitek v minulém čase,
používám pravidelná i nepravidelná slovesa.

ANGLICKÝ JAZYK
(Voborník)

T35

Farm animals and their young
Comparative x superlative

Pojmenuji různá zvířata a jejich mladé.
Dokážu stupňovat přídavná jména.



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T35

Einheit 4 Mein Tag
Popíšu činnosti dne.

MATEMATIKA
(Němcová)

T35

Úměra, přímá a nepřímá úměrnost Umím používat úměru, rozumím, co je to přímá a
nepřímá úměrnost

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T35

Ptáci, Rostlinný svět Úterní hodinu jako poslední věnujeme ptákům a
případným opravám známek, které jste dostali z testu.  Ve
čtvrtek začneme brát velkou kapitolu rostlinný svět
rozdělíme si témata referátů na jednotlivé skupiny rostlin.

ZEMĚPIS
(Burian)

T35

Oceánie.

FYZIKA
(Doležel)

T35
Světelné jevy - Fáze Měsíce + opakování na TEST

Pá - TEST - Světelné jevy

DĚJEPIS
(Burian)

T35

Český stát za vlády posledních Přemyslovců.

Test - Německé království, Svatá říše římská

VÝCHOVY
T34

Hv:
Polyfonie.
Nácvik dvojhlasu, trojhlasu, kánon.
Orffovy hudební nástroje - bicí. Seznámení, hra na
tyto nástroje, rytmus.

Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu
dvojhlasu. Pokouším se zazpívat kánon.
Seznamuji se s bicími hudebními nástroji z Orffovy školy,
pokouším se na ně hrát, zaměřuji se na rytmus.

Jiná sdělení 25. 4. - 29.4 - třídní schůzky.



T35


