
PLÁN VÝUKY 13. 6. - 17. 6. 2022
VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T42

pondělí celoletní písemná práce

Celoletní písemná práce
Uzavírání známek

ANGLICKÝ JAZYK
T42

(Laušmanová)

Holiday and travelling Popíšu svoje plány na prázdniny.

ANGLICKÝ JAZYK
T40

(Špinarová)

Unit 4: Revision Napíšu test - ověřím svoje znalosti minulého času a
slovní zásoby související s městem a cestováním

ANGLICKÝ JAZYK
T42u

(Voborník)

Your activity Příští týden angličtina není, tak to bude na vás,
jestli na něco mrknete, zahrajete si, nebo
poslechnete….

NĚMECKÝ JAZYK
T42

Unterhaltsame Aktivitäten
Procvičuju němčinu zábavnou formou.

MATEMATIKA
T42

Počítání s procenty, úlohy s procenty řešené
trojčlenkou

Seznámím se s procenty, umím vypočítat procentní
část.



PŘÍRODOPIS
T42

Vlastní pozorování Mrkněte, co uvidíte na výletě, zkuste udělat pár
fotek a až se uvidíme, tak se tím nějak prokoušeme
:)

ZEMĚPIS
T41

TEST - Jihozápadní a Jižní Asie
Amerika

FYZIKA
T42

ÚT a ČT - výuka neprobíhá = školní výlet

DĚJEPIS
T42

Caesarova diktatura

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T42

Hv:
Písničky na prázdniny.
Projekt: Hudba, která mě oslovila.

Naučím se nové písničky.
Připravím si prezentaci o hudbě, která se mi líbí.

JINÁ
SDĚLENÍ

T41

Milí rodiče a žáci,
cena třídního výletu bude přibližně 1 000 Kč na žáka (započítaná strava, vstupenka na Český
Šternberk, vlaky, poplatek za stan, žetony do sprchy). Prosíme o přinesení peněz dle Vašich možností
(lze až do 13. 6.).

Jelikož nás toho čeká v červnu opravdu dost, pojďme si to shrnout:
1. 15. - 17. 6. Třídní výlet Horka nad Sázavou - kdo se nezúčastní školního výletu, bude v jiné

třídě nebo je potřeba žáka dopředu v edookitu omluvit
2. až do 22. 6. včetně se učíte dle rozvrhu!!! Od 23. 6. do 28. 6. budou probíhat třídnické

hodiny.
3. 20. 6. nácvik v OSV a ČJ prezentace našeho třídního projektu
4. 21. 6. generálka prezentace našeho třídního projektu



5. 22. 6. odevzdávání učebnic (menší peněžní obnos s sebou a vymazlené učebnice) a proběhne
Benefiční snídaně pro Ukrajinu (kdo co přinese jsme si sepsali, dále mějte s sebou menší
peněžní příspěvek)

6. 23. 6. prezentace třídních projektů dopoledne pro školu, odpoledne od 16:00 pro veřejnost
(rodiče, jste srdečně vítáni!:)

7. 27. 6. rozdávání učebnic, basketbalový turnaj pro žáky 2. stupně
8. 28. 6. poslední zvonění deváťáků
9. 29. 6. vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku

Uff, to dáme! :-)


