
PLÁN VÝUKY 23. 5. - 27. 5. 2022

TŘÍDA VII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Zálešáková)

T39

Mluvnice:
Závěrečná písemná práce:
pondělí 23. 5. - pravopis,
pondělí 30. 5.- větný rozbor.
Slovní zásoba. Práce s textem.
Sloh:
Popis - líčení - závěrečná písemná práce:
pátek 27. 5.
Literatura:
Literární útvary, slohy, styly.
Pověst, mýtus, balada, romance.

Procvičuji pravopis i větný rozbor - připravuji se na
závěrečnou PP (dle zápisu v sešitě).

Seznamuji se s vrstvami jazyka, rozšiřuji si slovní
zásobu, pracuji s textem.

Doma si promýšlím a připravuji si závěrečnou PP:
“líčení” (osnova!).

Poznávám, seznamuji se s literární útvary, slohy, styly.

ANGLICKÝ JAZYK
(Špinarová)

T39
Unit 4: New York

I can use regular and irregular verbs
I can speak about my holidays

Umím použít pravidelná a nepravidelná slovesa v
minulém čas

Pokračujeme v mluvení o sobě na známky

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T39

Unit 1: Meet famous artists
describing character and abilities
str.30-33

Popíšu charakter a schopnosti člověka

ANGLICKÝ JAZYK My pet Dokážu popsat zvíře a jeho potřeby



(Voborník)
T39

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T39

Einheit 4 Mein Tag
Wiederholung, Test Opakuji učivo dané lekce. Ověřím si své znalosti v testu.

MATEMATIKA
(Němcová)

T39
pololetní písemná práce

24.5.

Čtyřúhelníky- členění, vlastnosti, konstrukce Rozpoznám čtyřúhelník, znám jeho vlastnosti,
umím jej narýsovat

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T37

Rostlinný svět Pokračujeme s referáty na téma vaše záliby a propojení
s rostlinnou říší..

ZEMĚPIS
(Burian)

T39

Severní Asie, Centrální Asie.

FYZIKA
(Doležel)

T39
Optické přístroje a rozklad světla

DĚJEPIS
(Burian)

T39

Český stát za vlády posledních Přemyslovců.

VÝCHOVY
T39

Hv:
Orffovy hudební nástroje - bicí. Seznámení, hra na
tyto nástroje, rytmus.
Projekt: Hudba, která mě oslovila.

Seznamuji se s bicími hudebními nástroji z Orffovy školy,
pokouším se na ně hrát, zaměřuji se na rytmus.
Připravím si prezentaci o hudbě, která se mi líbí.



Jiná sdělení
T39


