
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 9-13. 11. 2020 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO HOTOVO 
Cíl a co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T10 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: 10.11. 

Konzultace: pište kdykoli 
 

Slova jednoznačná a mnohoznačná- METAFORA, 
METONYMIE, SYNEKDOCHA 
Pojmenování jednoslovné a víceslovné 
 
 
Konkrétní úkoly jsou na google učebně.  
V úterý 10.11 . od 10:25 do 11:10  proběhne online setkání na 
MEET.  
Na setkání si nachystejte všechny pomůcky do českého jazyka. 

Vypracoval/la jsem úkoly v pracovní sešitě a v učebně 
google classroom.  
Zúčastnil/la jsem se MEETu.  
 
Umím rozhodnout, zda je slovo jednoznačné či 
mnohoznačné a zda se jedná o metaforu, metonymii nebo 
synekdochu. 
Rozliším pojmenování jednoslovné a víceslovné (sousloví, 
rčení, pořekadlo a přísloví. 

MATEMATIKA 
T10  

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: 10.11. 
Konzultace: 12.11. 

Sčítání, odčítání celých čísel, absolutní hodnota ● zúčastnil/a jsem se online výuky 
● splnil/a jsem úkoly v učebně 

 
● bezchybně zaznamenám záporné číslo na číselnou osu 
● sčítám a odčítám bezchybně celá čísla 
● vysvětlím pojem absolutní hodnota  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T10 
 

Animal str.28 a 29 
Úkoly jsou zadány přes google classroom 

Povinná videokonference ve čtvrtek v 9.20, nepovinná 
konzultace ve středu 9.20 

Mám hotové úkoly na google classroom 
Zúčastnil/ a jsem se videokonference, případně 

konzultace 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

 

V rámci opatření proti šíření Covidu jsou skupiny do odvolání 
spojeny do jedné třídy, vyučuje pouze M. Laušmanová 

 

ANGLICKÝ JAZYK V rámci opatření proti šíření Covidu jsou skupiny do odvolání  



(Kolbaba) 
 

spojeny do jedné třídy, vyučuje pouze M. Laušmanová 

NĚMECKÝ JAZYK  

T10 

OVĚŘOVÁNÍ  ZNALOSTÍ – 
MOŽNÁ 

3. VIDEOHOVOR 

ST 10:25-11:10 

VIDEO-KONZULTACE – DLE 
DOMLUVY 

  

      1. ÚT– PS s. 13 cv. 1,3,4, 
2.      Prohlédni si přepsanou tabulku z minulého týdne – v sešitě. 
3.      ST – 3. Videohovor nachystej si PS, sešit a pastelky. 

  

➔  Vypracoval/a jsem tři cvičení v PS. 
➔   Říkám: Já jsem., Bydlím v., Jmenuji se., Mám rád. 

➔   Zapojuji se při videohovoru, posílám písemnou 
zpětnou vazbu – zadání v GC. 

PŘÍRODOPIS 
T9+10 

 
Ověřování znalostí: 

Videohovor:  
Konzultace: Kdykoliv podle 
potřeby, napište nejlépe na 

stream v učebně. 
 

Do pátku 13. 11.: 
● přečteš všechny nahrané prezentace 
● uděláš si STRUČNÉ poznámky k sobě do sešitu 
● poskytneš svoji ZPĚTNOU VAZBU  
● odpovíš na otázku zadanou v google classroom 

 
Podrobné zadání v učebně google classroom. 
 

St 4. 11. - Pá 13. 11.: 
● pročetl/a jsem všechny prezentace 
● udělal/a jsem si poznámky do sešitu 
● poskytl/a jsem zpětnou vazbu dvěma spolužákům 
● odpověděl/a jsem na otázku v GC 

Pokud jsem vše splnil/a: 
-> seznámil/a jsem se se (zajímavými) zástupci hmyzu 
-> procvičil/a jsem si poskytování zpětné vazby 
-> získal/a jsem doporučení pro zlepšení tvorby dalších 
svých prezentací 

DĚJEPIS 
T10 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: výjimečně 

První římští císaři 
Rozmach římského císařství 

Zadání na tento týden najdete též v google učebně.  

      Vysvětlím význam osobnosti Octaviana Augusta a 
důsledky rozpínání římského impéria. 



nebude!!! 
Konzultace: Kdykoliv podle 
potřeby, napište nejlépe na 

stream v učebně. 

ZEMĚPIS 
T10 

Ve čtvrtek v rámci hodiny 12:05-12:50 píšeme TEST - Afrika 
povrch a přírodní poměry.  

 
 

 

FYZIKA 
T10 

Pohyb těles -průměrná rychlost - materiály v učebně (google 
classroom) včetně pokynů 

 

VÝCHOVY 
T10 

OV - Nenásilná komunikace, krátké opakování již probraného 
HV - vypracujte do 18.12. prezentaci na netradiční hudební nástroj, 
který jste si zvolili (pokud nevíte jaký nástroj jste si vybrali, napište 
mi, prosím) 
VV - zkus si udělat tento zajímavý výtvarný úkol a pošli fotku na 
mail: pospisilova@zs-deblin.cz. Těším se! :) 

odkaz: 
https://www.gvuo.cz/data/files/a66172d6380a49aee653684a1f44fd
b3_03-Promen-se.jpg 

 
 

OV - Přečetl jsem si materiál, podíval se na video a vyplnil kvíz 
HV - do 18.12. vypracuji prezentaci a pošlu ji na adresu: 
kolegarova@zs-deblin.cz  

 

   

INFORMACE PRO RODIČE 
T10 

DO EDOOKITU BYLA ODESLÁNA ZPRÁVA S NOVÝMI PŘIHLAŠOVACÍMI ÚDAJI DO GMAILU - 
UČEBNY/CLASSROOM 

Domácí vyučování bude probíhat přes učebnu (google classroom) přes ni se pokuste i materiály odevzdávat. Výuka bude 
doplněna online videokonferencemi, které byste měli vidět v edookitu - hlavní panel a tamní rozvrh - ikona fialové 

kamerky značí, že hodina bude online. Dále pokud žák něčemu nerozumí může nás kontaktovat písemně (mail, chat v 
učebně-classroom, nebo se můžeme spojit v rámci krátké online konzultace po předchozí domluvě.  

mailto:pospisilova@zs-deblin.cz
https://www.gvuo.cz/data/files/a66172d6380a49aee653684a1f44fdb3_03-Promen-se.jpg
https://www.gvuo.cz/data/files/a66172d6380a49aee653684a1f44fdb3_03-Promen-se.jpg
mailto:kolegarova@zs-deblin.cz


 

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat. 

  


