
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 12. 10. - 16. 10. 2020 
 

 TŘÍDA 7.B  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T6 

Opakování ze šestého ročníku. 
21.10. - písemná práce 
Pracovní list - Mlynář Bena 
Pracovní list (2 stránky) - Pravidla - bude hodnoceno 
známkou 
Pracovní sešit  
- str.8/cv.6,7,8, str.9/cv.9A, 9B, 10a), str.10/cv.12A, 
12B, 13A,13B  
Možno opakovat na stránkách 
www.skolasnadhledem.cz - kód v pracovním sešitě 
dole vpravo 
Do pondělí si založte gmail, během dne vás pozvu do 
učebny Český jazyk - 7.B  
Konzultační hodiny: online na chatu učebny budu ve 
středu 10:30-11:00 
pátek 11:30-12:00 

Zopakoval/la jsem si učivo ze 6. ročníku: 
- vypracoval/la jsem zadané pracovní listy a cvičení v 

pracovním sešitě 
Určím slovní druhy slov ve větách. 
Určím mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen. 
Vystupňuji přídavná jména. 
Určím druh zájmen a číslovek. 
Určím mluvnické kategorie sloves. 
Napíšu text volným psaním na zadané téma.  

MATEMATIKA 
T6 

 
-  

Rozvržení práce: 
ÚT 13.10 - vypracuji PL na dělitelnost (příprava na 
ověření znalostí ve st 21.10) 
ST 14.10 - vypracuji v PS (zelený) následující 
cvičení: 9/3,4; 15/1,2; 16/3 a 17/5  + zadané úkoly v 
PL, které mám vlepené v sešitě - pokud něčemu 
nebudu rozumět využiji online konzultaci od 12:00 - 
12:50  

Výstup - vypočítám obvod základních rovinných útvarů 
(čtverec, obdélník, trojúhelník, lichoběžník, kosočtverec) - 
pro T5  
➔ vysvětlím pojmy obvod, obsah 
➔ rozlišuji mezi obvodem a obsahem základních 

rovinných útvarů (obrázky, čtvercová síť) 
➔ vypočítám obvod čtverce, obdélníku, kosočtverce, 

trojúhelníku, lichoběžníku a použiji správné 

http://www.skolasnadhledem.cz/


PÁ 16.10 - vypracuji v PS(zelený) následující 
cvičení: 19/3,4; 74/1,2; 75/3,4; 76/8 + zadané úkoly v 
PL, které mám vlepené v sešitě - pokud něčemu 
nebudu rozumět využiji online konzultaci od 9:20 - 
10:00 
Pro MATEMATICKÉ NADŠENCE - PS (zelený) 
vyzkouším řešit cvičení na stranách 45; 46; 54/1; 
55/3,5; 56/6; 58/2; 59/4 a 76/6  

jednotky 
➔ vypočítám obsah čtverce, obdélníku a trojúhelníku a 

použiji správné jednotky 
 

Budu připraven na středu 21.10 na ověřovací 
test  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T 
 
 

Z důvodu dočasných karanténních opatření děti 
učí v 7. B AJ Radovan Kolbaba 

 

ANGLICKÝ JAZYK (Florián) 
T 
 

 
Z důvodu dočasných karanténních opatření děti 
učí v 7. B AJ Radovan Kolbaba 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T6 

Time 
Unit 1 revision 
Project 2 s. 17-19 
Výuka bude probíhat distančně - zadání žáci naleznou v 
Google učebně - předmět Anglický jazyk 7. B. 
Konzultace s vyučujícím budou v době, kdy by předmět 
probíhal prezenčně. 

Určuji v angličtině čas od vteřin po tisíciletí 
Uvědomuji si, co jsem se naučil/a v první lekci a v čem mám 
nedostatky, které je potřeba si doplnit 

NĚMECKÝ JAZYK 
T6 

 

● Procvičování - Čísla/Zahlen 0-100, PS s. 8 a 11 
● Povolání německy - samostatná práce: vyhledej 

si 10 povolání německy a ke každému z nich 
ještě 3 slova (německy), která tě k nim napdnou. 

➔ Píšu a říkám čísla německy 0-100. 
➔ Vyhledal/a jsem 10 povolání a ke každému z nich 3 

slova.  

PŘÍRODOPIS 
T6 

Hmyz - charakteristika, stavba těla 
Výukové video: 

Vlastními slovy charakterizuji hmyz a jeho stavbu těla. 
Připravím se na testík z předešlé látky členovci - 



https://www.youtube.com/watch?v=FKiTs-azJOs 
STRUČNĚ vypsat do sešitu. 
V pondělí bude ve škole k vyzvednutí pracovní list se 
stavbou těla hmyzu - vyplnit, VLEPIT do sešitu, 
společná kontrola ve škole. 

pavoukovci, korýši, vzdušnicovci. 
Připravím se na krátké prezentování své prezentace na 
hmyz. 

DĚJEPIS 
T6 

Punské války 
Gaius Iulius Caesar 

Císařský Řím 
Výuka bude probíhat distančně - zadání žáci naleznou v 
Google učebně - předmět Dějepis 7. B.  
Konzultace s vyučujícím budou v době, kdy by předmět 
probíhal prezenčně. 

Popisuji římské výboje ve stoletích před naším letopočtem 
Vysvětlím význam osobnosti Gaia Caesara 

Rozumím rozdílu mezi republikánským a císařským Římem 

ZEMĚPIS 
T6 

Začátkem týdne dostanete podklady pro domácí 
studium (edookitem nebo mailem/classroom). 
V pondělí se hlaste o atlas k domácímu studiu 

 

 

FYZIKA 
T6 

Začátkem týdne dostanete podklady pro domácí 
studium (edookitem nebo mailem/classroom). 

 

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                               T6(7) 

Samospráva v ČR 
Důsledky krajských voleb 2020 

Volby v ČR 
- probereme až v následujícím týdnu 

Popisuji zjednodušeně obecní a krajskou samosprávu ČR 
Poznávám nejen výsledky, ale i důsledky posledních 

krajských voleb 
Znám, do kterých orgánů se volí zástupci občanů a jaká 

kritéria musí tito zástupci splňovat 

INFORMACE PRO RODIČE 
T6 

Hezký den. 

Kvůli opatřením spojeným s karanténou bude v týdnu od 12. do 16. 10. výuka probíhat distanční formou. Domluvil 
jsem se však se žáky, že v pondělí přijdou klasicky na 8:25, abychom probrali nějaké třídnické záležitosti, vyřešili 
spolu jakékoliv obtíže skrz online vyučování, případně bych jim předal vytištěné materiály, které budou ten týden na 
výuku potřebovat. Po zbytek týdne školu navštěvovat nebudou, budou se věnovat zadaným úkolům a pokud budou 
potřebovat pomoc, mohou se obrátit na učitele v době jejich konzultačních hodin přes učebnu v Google classroom (v 

https://www.youtube.com/watch?v=FKiTs-azJOs


českém překladu naleznete aplikaci jako “Učebna”). 

19.-23. 10. bude pro 7.B probíhat běžná prezenční výuka. 

26.-30. 10. jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. 

Jak to bude v dalších týdnech nevíme. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě obraťte na e-mailu: kolbaba.zsdeblin@gmail.com. 

 

Krásný víkend i co nejméně starostí v těchto nelehkých dnech Vám přejí 
Nina Kolegarová, Irena Špičková a Radovan Kolbaba 

 

mailto:kolbaba.zsdeblin@gmail.com

