
 TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 30. 11. do 4.12. 2020 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO HOTOVO 
Cíl a co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T13 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Konzultace: pište kdykoli 

Význam slov - opakování 
Odborné názvy, archaismy, historismy 
Nauka o tvoření slov - slovní zásoba a její obohacování 
 
Podle materiálu v google učebně si zkontroluj vypracovaná cvičení v 
pracovním sešitě str. 20/2, 4A, 4B. 

Poznám slovo jednoznačné a mnohoznačné.  
Poznám sousloví a volné spojení slov. 
Poznám slova citově zabarvená.  
Poznám odborné názvy, archaismy a historismy. 
Seznámil/la jsem se s tématem: Tvoření slov. 
 
Zkontroloval/la jsem si úkoly v pracovním sešitě. 

MATEMATIKA 
T13 

 

Desetinná čísla - sčítání, odčítání, násobení a dělení 
 
 

● bezchybně sčítám, odčítám, násobím a dělím záporná 
čísla  

● bezchybně zaokrouhluji desetinná čísla 
● bezchybně sčítám, odčítám, násobím a dělím desetinná 

čísla 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T13 
 

Opakování lekce 2:  Přítomný prostý/průběhový čas, animals 
test lekce 2 

 
Lekce 3: was/were 

 

Rozliším, kdy použít prostý a kdy průběhový čas 
Popíšu, co kdo právě teď dělá 
Popíšu, co dělám pravidelěně 
Použiju sloveso WAS/WERE  

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  
T 13 
CÍL 

procvičování výslovnosti 
tvoření otázek a odpovědí 

  

       Doladíme výslovnost – procvičujeme v pondělí venku, vhodné 
oblečení! 
 
      Tvoření otázek a odpovědí v PS do s. 17 

 

«    Vyslovuji venku i v zimě! 
«    Tvořím W-otázky. 

«    Odpovídám  na W-otázky. 

PŘÍRODOPIS 
T13 

 
Ověřování znalostí: 

Videohovor:  
Konzultace: Kdykoliv podle 
potřeby, napište nejlépe na 

stream v učebně. 
 

● Zpětná vazba k distanční výuce 
● STRUNATCI - ověření zvládnutí učiva, popřípadě posun k 

dalšímu tématu - paryby 
 
 
 

-> Zhodnotil/a jsem svoji práci při distanční výuce, 
popřípadě vím, jak příště pracovat efektivněji 
-> charakterizuji skupinu živočichů paryby a jmenuji 
živočichy, kteří sem patří 

DĚJEPIS 
T13 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: ne 

Konzultace: naživo 

Římská kultura 
Středověk  

   Popíši některé aspekty římské kultury, především ty, 
které jsou dodnes přítomné v naší společnosti (římské 

číslice, užívání latiny, …). 

Vysvětlím pojem středověk.  

ZEMĚPIS 
T13 

Zopakujeme si obyvatelstvo a státy Afriky a napíšeme TEST 
Zadáme si prezentace na africké státy 

 
 

 

FYZIKA 
T13 

 
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb - výpočet z grafů 

 

VÝCHOVY 
T13 

OV - Rodinný rozpočet, investice 
 
HV - vypracujte do 18.12. prezentaci na netradiční hudební nástroj, 
který jste si zvolili (pokud nevíte jaký nástroj jste si vybrali, napište 

OV 
- Dokáži vyjmenovat příjmy a výdaje průměrné 

čtyřčlenné rodiny 
- Uvědomuji si hodnotu peněz 



 

mi, prosím).  Děkuji vám, kteří jste už odevzdali, zatím jste jen 3 :) 
 
VV 13: Přinesu si na hodinu svůj rozpracovaný komiks (skicy, 
návrhy) a tenký černý fix.  

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

 

   

INFORMACE PRO RODIČE 
T13 

Z rozhodnutí vlády bude od 30. 11. střídavá výuka na druhém stupni ZŠ.  

My půjdeme do školy hned v prvním týdnu 30.11. - 4. 12. Následující týden se budeme učit doma. 

S sebou prosím roušku a i teplejší oblečení do třídy - budeme pravidelně větrat. 

mailto:kolegarova@zs-deblin.cz

