
PLÁN VÝUKY 4. 8. - 8. 4. 2022
VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T32

Rozbor věty: Základní a rozvíjející větné členy

Pravopis

Čtení s porozuměním: Velikonoční tradice 12
zemí

Sloh: Vypravování

Ve větě jednoduché bez problému určuji základní a
rozvíjející větné členy.

Najdu v textu pravopisnou chybu a odůvodním ji.

Seznamuji se s tradicemi v různých zemích, pracuji
s diagramem. Hledám informace v textu a pracuji s
nimi.

Hledám v příbězích dějovou posloupnost
vypravování, tvořím osnovu.

ANGLICKÝ JAZYK
T32

(Laušmanová)
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
T32

(Kolbaba)

Describing and comparing animals
Adjectives - Comparative and Superlative

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

ANGLICKÝ JAZYK
T32

(Voborník)

Test - Unit 2
Animals

Dokážu pojmenovat různá zvířata a stručně o nich
hovořit



NĚMECKÝ JAZYK
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
T32

Ptáci a jejich životní prostředí
Test - plazi

Poznávačka - plazi a obojživelníci

Dokážu vysvětlit, jak se ptáci přizpůsobili prostředí,
ve kterém žijí

ZEMĚPIS
T32

Nový Zéland.

FYZIKA
T32 Opakování a test - Archimédův zákon pro plyny

Podtlak, přetlak, vakuum, proudění vzduchu a
aerodynamický efekt

DĚJEPIS
T32

Punské války Ve skupině dokončuji projekt na téma punské války,
nacvičuji si jeho prezentaci.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
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.



JINÁ
SDĚLENÍ

T32

Milí rodiče a žáci,

vybíráme příspěvek 150,- na KPŠ Kamarád, možné také zaplatit přímo na účet spolku (viz zpráva v
edookitu), jeden příspěvek na rodinu ne na dítě, děkujeme.

Tento týden se uzavírají známky za 3. čtvrtletí, po Velikonocích nás čekají triády (19. - 29. 4.).

Pěkné dubnové dny! :-)


