
                                   TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 30. 11. - 6. 12. 2020 
 

                                                               TŘÍDA 7.B  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
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 

Ověřování znalostí  
každou hodiny malé 

testíky 
 

Konzultace 
dle domluvy 

Sčítání a odčítání zlomků - práce ve škole 
(učebnice strana 33 - 40) 
Násobení a dělení zlomků - práce ve škole 
(učebnice strana 41 - 47) 
(PS - zelený 46 - 48; 68,69) 

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 

(na konci týdne) 
➔ sčítám a odčítám zlomky se stejnými i různými 

jmenovateli 
➔ násobím a dělím zlomky  

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) 

T13 
Ověřování znalostí: 1. 12. 

Telling the time 
3. 12. Present tenses 

Videohovor: ne 
Konzultace: neživo 

Present simple and present continuous 
Reading and listening to a story 

Subject/object 
Zadání na tento týden najdete též v google učebně.  

Rozlišuji a užívám přítomný prostý a přítomný průběhový 
čas. 

Nacházím informace i příklady dosud probraných 
mluvnických časů v anglickém vyprávění - písemně i 

audio. 
Rozlišuji v anglickém jazyce  

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   

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                   T13 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: ne 
Konzultace: naživo 

Lidská práva 
Orientuji se v základních lidských právech. 

DALŠÍ VÝCHOVY 
(Hudební, Výtvarná, 

Tělesná, Pracovní činnosti 
- doplňkové úkoly) 

T13 

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 
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 13: Přinesu si na hodinu svůj rozpracovaný komiks (návrhy, 
skicy) a tenký černý fix. 

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

 

  

 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. 

  

 

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


 

INFORMACE PRO 
RODIČE 

T13 

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 


