
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 23-27. 11. 2020 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO HOTOVO 
Cíl a co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T12 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: 24.11. 

Konzultace: pište kdykoli 
 

Slova citově zabarvená  
Hec(k)ni se. 
Pravopis - opakování 
 
Konkrétní úkoly jsou na google učebně.  
V úterý 24.11 . 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.  
 
Rozpoznám slova citově zabarvená.  
Prošel/la jsem stezku a splnil/la úkoly - Hec(k)ni se 

MATEMATIKA 
T12  

Ověřování znalostí: 
24.11. 

Videohovor: 24.11. 
Konzultace: 26.11. 

Kdo máte obtíže s tiskem pracovních listů (nové pracovní 
sešity jsou již objednané, ale ještě nejsou ve škole) stavte se 
v pondělí 23. 11. v času 12:00 - 13:00 do školy. Paní 
asistentka Lucka Vám je všechny vytiskne. Prosím napište jí 
mail , ať ví, kolikrát to má vytisknout. 
Desetinná čísla - zaokrouhlování, sčítání a odčítání 
Sčítání, odčítání, násobení a dělení záporných čísel - 
ověření znalostí v úterý 24.11. v 11:15 (vyplnění 
formuláře v učebně) 
Následovat bude online hodina ve 12:05 

● zúčastnil/a jsem se online výuky 
● splnil/a jsem úkoly v učebně 

 
● bezchybně sčítám, odčítám, násobím a dělím záporná 

čísla  
● bezchybně zaokrouhluji desetinná čísla 
● bezchybně sčítám a odčítám desetinná čísla 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T12 
 

Přítomný prostý/průběhový čas  
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 
Rozliším, kdy použít prostý a kdy průběhový čas 

 



ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

 

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

 

NĚMECKÝ JAZYK  

T12 
OVĚŘOVÁNÍ  ZNALOSTÍ -NE 

5. VIDEOHOVOR 
PO 10:25-11:10 
ÚT 12:55-13:40 
SETKÁNÍ ON-LINE I NAŽIVO 
VE ŠKOLE- PO DOMLUVĚ 

  

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE PŘED VIDEOHOVOREM JE V GC: 
ÚKOL TP 12  
 

POZOR! 
PONDĚLÍ A ÚTERÝ  5.Videohovor nachystej si PS, kartičky, fix a 
papír A4. Máte dvě možnosti, ze změna v konání videohovoru, 
připojte se dle možností, 1x je povinný! 
 
 

  

➔   Věty jsem vytvořil/a 
➔   Práci “ÚKOL TP 12” poslal/a včas 
➔   Aktivně se zapojuji při videohovoru. 

Můžeme se potkat i ve škole, na konzultaci, kdo by 
měl zájem, dejte mi vědět. MW 

PŘÍRODOPIS 
T12 

 
Ověřování znalostí: 

Videohovor:  
Konzultace: Kdykoliv podle 
potřeby, napište nejlépe na 

stream v učebně. 
 

Do pátku 27. 11. 14 h: 
STRUNATCI 

● Podrobné zadání v učebně google classroom T12 Strunatci 
● kdo chce být hodnocen, vloží svůj vyfocený zápis DO 

DOKUMENTU PŘÍMO V ÚKOLU v google classroom 
 
 
 

Pokud jsem vše splnil/a: 
Mám zápis v sešitě a zhlédl/a jsem ukázky živočichů 
-> seznámil/a jsem se se strunatci -> vlastními slovy 
vysvětlím pojem ,,struna hřbetní” a jmenuji skupiny 
živočichů, kteří sem patří 
-> dokážu si představit sumky a salpy 
-> zdůvodním název skupiny ,,obratlovci” a jmenuji 
skupiny živočichů, které sem patří 

DĚJEPIS 
T12 

Ověřování znalostí: 

Vznik křesťanství 
Poslední staletí Římské říše 

Zadání na tento týden najdete v google učebně.  

      Popíši vznik křesťanství  důvody jeho šíření. 



Videohovor: v pondělí 23. 11. 
2020 od 11:15 

Konzultace: Kdykoliv podle 
potřeby, napište nejlépe na 

stream v učebně. 

Stručně vysvětlím příčiny úpadku a zániku ŘŘ. 

ZEMĚPIS 
T12 

Na umíme to si procvič Afrika státy - čím více úrovní zvládneš tím více 
bodů do písemky dostaneš. Svůj výsledek pošli vyučujícímu. 

 
 

 

FYZIKA 
T12 

 
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb - materiály v učebně (google 

classroom) včetně pokynů 

 

VÝCHOVY 
T12 

OV - Vlastnictví a majetek 
 
 
HV - vypracujte do 18.12. prezentaci na netradiční hudební nástroj, 
který jste si zvolili (pokud nevíte jaký nástroj jste si vybrali, napište 
mi, prosím).  Děkuji vám, kteří jste už odevzdali, zatím jste jen 3 :) 
 
VV + Pč T12: Úkol: Prohledejte šuplíky v kuchyni a zkuste si chvíli hrát. Z 
kuchyňského náčiní vytvoř zajímavé zátiší (obličej, zvíře, rostlina, cokoliv Tě 
napadne). Vyfoť, dej mu klidně i název a pošli na: 

pospisilova@zs-deblin.cz 

Inspirace: Belgický umělec Jean Francois de Witte tvoří vtipné hry s kuchyňským 
náčiním. Pokud potřebuješ nápovědu, dej do vyhledávače umělcovo jméno. 

Těším se na vaše nápady! :) 

 

 

OV - Získám přehled o různých druzích majetku a vlastnictví 
HV - do 18.12. vypracuji prezentaci a pošlu ji na adresu: 
kolegarova@zs-deblin.cz  

 

mailto:pospisilova@zs-deblin.cz
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INFORMACE PRO RODIČE 
T.. 

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.  

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat. 

INTERVENCE  


