
PLÁN VÝUKY 9. 5. - 13. 5. 2022
VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T38

středa 18. 5. test na VJ, VD a větný
ekvivalent

Skladba:
Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný
ekvivalent krátké opakování na písemnou
práci

Nauka o významu slova: význam slova, slovo
jednovýznamové a mnohovýznamové

Sloh: vypravování

Znám rozdíl mezi mluvnickým a věcným
významem slov.
Uvedu příklad jednovýznamového a
mnohovýznamového slova.

Tvořím své vyprávění podle obrázků a dodržuji
předem zadaná kritéria.

ANGLICKÝ JAZYK
T38

(Laušmanová)

Unit 1: Be creative!
creative activities, free time
How often…? - vyjádření častosti
str.24-29

Popíšu volnočasové aktivity
Použiju vazby pro vyjádření častosti
Srovnávám pomocí less/more



ANGLICKÝ JAZYK
T38

(Špinarová)

Unit 4: New York
I use past simple
I can talk about myself

Používám minulý čas prostý
Pokračujeme v mluvení o sobě na známky

ANGLICKÝ JAZYK
T37

(Voborník)

My pet Dokážu popsat zvíře a jeho potřeby

NĚMECKÝ JAZYK
T38

Einheit 4 Mein Tag
Způsobová slovesa müssen, können
Shrnutí lekce

Mluvím o svých povinnostech (co musím). Popíšu své
dovednosti (co umím). Opakuji učivo dané lekce.

MATEMATIKA
T38

Trojčlenka Umím používat trojčlenku, rozumím, co je to přímá
a nepřímá úměrnost.

PŘÍRODOPIS
T38

Lesní ptáci Seznámím se s hlavními skupinami ptáků žijících v
lesích a popíši, jak se tomu přizpůsobili..

ZEMĚPIS
T38

Asie

FYZIKA
T38

ÚT - Čočky + opakování na test
ČT - TEST

DĚJEPIS
T38

úterý celohodinové ústní
zkoušení od boje P+P až po

bratry Gracchy vč.

Spartakovo povstání Seznamuji se se Spartakovým povstáním, s
příčinami, důsledky. Pracuji s textem a různými
zdroji, pracuji s informacemi.



HUDEBNÍ VÝCHOVA
T38

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

T38

Milí žáci,

v pondělí nás čeká třídní Fair trade snídaně (1. h.), rozpis toho, kdo co donese, naleznete ve třídní
skupině na whatsappu. Těšíme se!

další akce tento měsíc:
- 25. 5. beseda Vzpoura úrazům
- 27. 5. přespávačka ve škole


