
                                   TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 23. 11. - 29. 11. 2020 
 

                                                               TŘÍDA 7.B  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
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 11:15 do12:00 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  
pá 27.11 v 8:00 

 
Videohovor 

st 25.11  
11:15 (1.skupina) 
12:00 (2. skupina) 

 
Konzultace 

út 24.11 (dle domluvy) 
-  

Rozvržení práce: 
 
St 25.11 - na videohovor si připravím: 
1)  dotazy ke zlomkům  
2)  učebnici 
3) sešit se zápisem,  psací potřeby 
 
Pá 27.11 - ověřování znalostí - Zlomky (zápis zlomku, převod nepravého           
zlomku na smíšené číslo, převod zlomku na desetinné číslo, krácení, rozšiřování           
a porovnávání zlomků) 
 

Co bych měl mít již zvládnuto: (ověřování znalostí) 
➔ zápis zlomků 
➔ převod nepravého zlomku na smíšené číslo 
➔ převod zlomku na desetinné číslo 
➔ rozšiřování a krácení zlomků 
➔ porovnávání zlomků 

Mám hotovo 
➔ odevzdal(a) jsem v termínu ověřování znalostí  
➔ zúčastnil (a) jsem se videohovoru a byl(a) na něj 

připravený (á) 
➔ vypracoval(a) jsem úkoly zadané v classroom 

 
Řeším v classroom “kreativní úkoly” 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

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



T Kolbaba 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

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

Kolbaba 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T12 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: pondělí 23. 
11. 2020 10:25, čtvrtek 26. 

11. 2020 9:20 
Konzultace: Kdykoliv podle 
potřeby, napište nejlépe na 

stream v učebně. 

Telling the time 
Animals 

Present simple and present continuous 
Zadání na tento týden najdete též v google učebně.  

Určuji čas v angličtině dvěma způsoby. 
Mluvím anglicky o zvířatech a rozumím psanému 

vyprávění o nich. 
Rozlišuji a užívám přítomný prostý a přítomný průběhový 

čas. 

Německý jazyk  
T 12 

OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ 
ANO-  

4. VIDEOHOVOR 
ST  9:20-10:05 

SETKÁNÍ ON-LINE I 
NAŽIVO VE ŠKOLE- PO 

DOMLUVĚ 

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

STŘEDA 5.Videohovor nachystej si PS, kartičky, fix a papír A4. 

➔   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 máte 
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: 
Videohovor: výjimečně v 
pátek 27. 11. 11:15-12:00 

Konzultace: Kdykoliv podle 
potřeby, napište nejlépe na 

stream v učebně. 

Adoptivní císaři 
Rozmach křesťanství 

Zánik římské říše 
Zadání na tento týden najdete v google učebně v pondělí 16.11.  

     Hovořím o císařích Říma v době jeho největšího 
rozmachu. 

Stručně popíši počátky a šíření křesťanství. 

Vysvětlím příčiny zániku Římské říše. 

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 

  

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                 T12 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: Pondělí 23. 
11. 2020 9:20 

Konzultace: Kdykoliv podle 
potřeby, napište nejlépe na 

stream v učebně. 

Základní demokratické principy 
Lidská práva Umím rozeznat demokratické a nedemokratické praktiky. 

Orientuji se v základních lidských právech. 

DALŠÍ VÝCHOVY 
(Hudební, Výtvarná, 

Tělesná, Pracovní činnosti 
- doplňkové úkoly) 

T12 

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 :) 

tělesná výchova: dobrovolný úkol:, stále zůstávají venkovní aktivity, ale 

HV - do 18.12. vypracuji prezentaci a pošlu ji na adresu: 
kolegarova@zs-deblin.cz  

 

  

mailto:kolegarova@zs-deblin.cz


 

také se můžete podívat na 2 min. video o atletické abecedě, kterou jsme 
začali procvičovat a někde na rovném povrchu vyzkoušet 

odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=l5pGo62gAVs  

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! :) 

 

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

  

  

Po návratu ve škole budeme společně sdílet, jak se vám na 
úkolu pracovalo. Poslal jsem fotku na mail. 

  

 

INFORMACE PRO 
RODIČE 

T12 

Z rozhodnutí vlády bude od 30. 11. střídavá výuka na druhém stupni ZŠ. Žáci 7. B z toho důvodu v týdnu od 30. 11. do 4. 12.                           
budou chodit do školy a dálkovou výuku budou mít další týden. 

 

Co nejméně starostí v těchto nelehkých dnech Vám přejí 
Nina Kolegarová, Irena Špičková a Radovan Kolbaba 

https://www.youtube.com/watch?v=l5pGo62gAVs
mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

