
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 19. 10. - 23. 10. 2020 
 

 TŘÍDA 7.B  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T7 

Opakování ze 6. ročníku. 
Konkrétní úkoly jsou na google učebně. Můžete procvičovat i na 
www.skolasnadhledem.cz. Kódy najdete v pracovním sešitě vpravo 
dole.  
 
V úterý 20.10. od 11:25-12:00  proběhne online setkání na MEET. 
Pozvánka přijde na gmail.  
Na setkání si nachystejte všechny pomůcky do českého jazyka. 
 
POZOR ZMĚNA: Ve středu byste měli písemek moc, takže 
písemka z Čj se přesouvá na pátek 23.10. od 12:00 do 12:30.  

Splnil/la jsem úkoly v pracovním sešitě.  
Zúčastnil/la jsem se online setkání.  
Napsal/la a odevzdala jsem online písemnou práci - opakování ze 
6. ročníku.  
 
Určím slovní druhy. 
Určím mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen. 
Vystupňuji přídavná jména. 
Určím druhy zájmen a číslovek.  

MATEMATIKA 
T7 

 
-  

ÚT 20.10 účastním se videohovoru 12:00 - 12:50 - dostanu 
pokyny k vypracování písemné práce ve středu 21.10 
 
- PL (opakování převody jednotek, obvod a obsah) -  
   classroom 
 
ST 21.10 - vypracuji dle pokynů “ověřování znalostí” a 
nezapomenu odevzdat 
 
PÁ 23.10 - účastním se videohovoru - reflexe k ověřování 
znalostí ze st 21.10  
 
Pro MATEMATICKÉ NADŠENCE - domluvím se se 

➔ vysvětlím pojmy obvod, obsah 
➔ rozliším mezi obvodem a obsahem základních 

rovinných útvarů  
➔ vypočítám obvod čtverce, obdélníku, kosočtverce, 

trojúhelníku, lichoběžníku a použiji správné 
jednotky 

➔ vypočítám obsah čtverce, obdélníku a použiji 
správné jednotky 

➔ PL odevzdám v daném termínu, pokud v něm budu 
mít nedostatky, opravím je a PL odevzdám znovu 

➔ po ověření znalostí a účasti na reflexi dokáži sám 
zhodnotit svou práci a aktivitu v hodinách 
matematiky 

http://www.skolasnadhledem.cz/


spolužáky  a vytvoříme tým (max. 4 žáci) a přihlásíme se do 
soutěže BRLOH (http://brloh.math.muni.cz) 
 

➔ vím, kde jsou mé silné stránky a kde nedostatky 

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) 

T7 

Present Continuous and Present Simple 
Distanční výuka přes Google Meet proběhne v pondělí 19. 10. 
10:25 a 22. 10. 9:20. Pozvánky žáci najdou v učebně AJ 7.B. 
Úkoly místo třetí hodiny žáci najdou v učebně AJ 7.B 

Poznám, kdy mám použít přítomný čas průběhový a prostý. 
Hovořím anglicky o tom, co právě dělám. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T7 

 

● Nové učivo - čísla typu 23,45, zadání v google classroom - 
zkratka GC 

● Do sešitu NJ vytvoř podle PS s. 12 přehled měsíců v roce 
(těším se na barvy), vyfoť a pošli. 

● Připoj se na Videokonferenci středa 9:20 - 10:05, pozvánku 
a odkaz budeš mít na emailu. Nachystej si papír a pastelky. 
 

●  Pokud se budeš chtít setkat v jiném termínu, řekni si o 
konzultaci.  
 

➔ Pracoval/a jsem podle pokynů v GC. Nebo jsem si 
řekl včas o jinou formu práce. 

➔ Vytvořil/a jsem přehled měsíců.  
➔  Pokud mohu, jsem i v on-line výuce a pracuji dle 

pravidel.  

PŘÍRODOPIS 
T7 

St - Test na členovce - pavoukovci, korýši, vzdušnicovci. V google 
classroom bude nastaven ,,kvíz”. Nutno vyplnit v čase středeční hodiny 
Př (8:25), čas bude omezen!  
 
Čt - Proměna dokonalá a nedokonalá - materiály a otázka v google 

St - Testem v google classroom jsem si ověřil/a své znalosti o 
pavoukovcích, korýších a vzdušnicovcích. 
 
Čt - splnil jsem úkol v google classroom -> Jednoduše vysvětlím 
rozdíl mezi proměnou dokonalou a nedokonalou. 

http://brloh.math.muni.cz/


classroom 
 
V google classroom je vytvořena třída Přírodopis 7.B. Byli jste pozváni           
do této třídy, komu to ještě nešlo, zkuste vložit kód této třídy  
oef4zjp 
Zde budete mít zadanou práci, můžete se ptát pomocí ,,Stream” nebo mě            
můžete kontaktovat emailem. Pokud byste potřebovali konzultaci např.        
videohovorem, ozvěte se, můžeme se domluvit. 

DĚJEPIS 
T7 

Gaius Iulius Caesar 
Císařský Řím 

Distanční výuka přes Google Meet proběhne v úterý 20. 10. 10:25. 
Pozvánky žáci najdou v učebně D 7.B. 
Úkoly místo druhé hodiny žáci najdou v učebně D 7.B, 

Vysvětlím význam osobnosti Gaia Caesara. 
Rozumím rozdílu mezi republikánským a císařským Římem. 

ZEMĚPIS 
T7 

Afrika povrch a přírodní poměry - materiály v učebně (google 
classroom) včetně pokynů 

 

FYZIKA 
T7 

Opakování na test -materiály v učebně (google classroom) včetně 
pokynů. TEST bude ve čtvrtek 22.10. 1. hodinu - 8:25-9:10  

 

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                        T7 

Důsledky krajských voleb 2020 
Volby v ČR 

Distanční výuka přes Google Meet proběhne v pondělí 19. 10. 
9:20. Její součástí bude i zkouška přenosu atd. 

Poznávám nejen výsledky, ale i důsledky posledních 
krajských voleb. 

Znám, do kterých orgánů se volí zástupci občanů a jaká 
kritéria musí tito zástupci splňovat. 

DALŠÍ VÝCHOVY 
(Hudební, Výtvarná, Tělesná, 
Pracovní činnosti - doplňkové 

úkoly) 
T7 

HV - dobrovolný úkol - vyzkoušejte si tuto skladbu zahrát na tělo, podle  
zápisu a ukázky ve videu: 
https://www.youtube.com/watch?v=9D9HwKt5pRQ (pokud nebude 
fungovat odkaz zadejte na YouTube: PWM: Games of Thrones - Body 
percussion soft) 
 
tělesná výchova: milí žáci budu ráda, když si najdete přes týden 
alespoň 20 min. denně na nějakou sportovní disciplínu. Může to 
být jízda na kole, procházka, pobyt venku s kamarády, nějaká 
dobrodružná výprava. Napište si o těchto aktivitách záznam 

HV - Zahraji doprovod písně Games of Thrones 
 
 
 
 

 Po návratu do školy budeme sdílet. Budu mít napsán 
záznam o aktivitách, které jsem zvládl. Nejlépe každý den. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9D9HwKt5pRQ


( deníček, zápisník). 
 
Vv - dobrovolný úkol - Podívejte se na galerii o výtvarném umění 
viz odkaz https://artsandculture.google.com/explore. 
 
Pracovní činnosti - milí žáci, budu ráda, když si najdete čas na 
jakoukoliv práci doma či na zahradě :)  
 
 

 
 
Cíl: Prozkoumám si v galerii oblast, která mě zaujme. 
Zapíšu si, co se mi nejvíc líbilo a proč. 

INFORMACE PRO RODIČE 
T7 

Hezký den, 

kvůli povinné distanční výuce je potřeba, aby všichni žáci byli přihlášeni do online učeben všech předmětů. Mnozí jsou 
pozváni, ale dosud pozvánku nepotvrdili. Pro jistotu zde uvádím seznam veškerých učeben a kódy, přes které se do nich mohou 
žáci přihlásit: 

 

Třída 7.B: xo56i7y 

Matematika: mxuof43 

ČJ: j56cxzy 

Anglický jazyk: jrbkem6 

Německý jazyk: 2ylxhkk 

Dějepis: wo5syew 

Fyzika: 2tatbz6 

Přírodopis: oef4zjp 

Zeměpis: h4fpkmc 

 

Nejpozději v neděli by všichni měli být v každé z těchto učeben. Je také potřeba, aby žáci chodili na své nové maily alespoň 
jednou za dva dny. 

https://artsandculture.google.com/explore


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

