
PLÁN VÝUKY 20. 6. - 24. 6. 2022
VII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T43

ANGLICKÝ JAZYK
T42

(Laušmanová)

Holiday and travelling Popíšu svoje plány na prázdniny.

ANGLICKÝ JAZYK
T43

(Špinarová)
Holidays and final evaluation Mluvím o svých plánech na prázdniny a zhodnotím

svůj pokrok v angličtině

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
T43

Unterhaltsame Aktivitäten
Procvičuju němčinu zábavnou formou.

MATEMATIKA
T43

celkové opakování učiva 7. ročníku Zopakuji si probrané pojmy a výpočty



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
T43

Opakování učiva 7. ročníku

DĚJEPIS
T43

Caesarova diktatura - Asterix a Obelix Mise
Kleopatra :-)

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T43

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

Připravím si a odprezentuji projekt o hudbě, kterou
mám rád.

JINÁ
SDĚLENÍ

43

Milí rodiče a žáci,
po zúčtování bude žákům navrácen přebytek peněz ze školního výletu. Také prosím, pokud se nějak
dále vyvinuly malé úrazy z výletu (prip. rentgen atd.), napište mi.

Jelikož nás toho čeká v červnu opravdu dost, pojďme si to shrnout:
1. 20. - 21. 6. se učíte dle rozvrhu!!! Nulté a odpolední hodiny nejsou. Od 28. 6. budou probíhat

třídnické hodiny.
2. 20. 6. nácvik v OSV a ČJ prezentace našeho třídního projektu
3. 21. 6. generálka prezentace našeho třídního projektu
4. 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 prispejeme z třídního
fondu)



5. 23. 6. prezentace třídních projektů dopoledne pro školu, odpoledne od 16:00 pro veřejnost
(rodiče, jste srdečně vítáni!:)

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

Uff, to dáme! :-)


