
 TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 14-18.12. 2020 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO HOTOVO 
Cíl a co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T15 

Ověřování znalostí: 
17.12. 

Význam slov - písemná práce 
Obohacování slovní zásoby, tvoření slov 
 

Seznámil/la jsem se s tématem obohacování slovní 
zásoby, tvoření slov. 
Napsal/la jsem písemnou práci na téma Význam slov. 

MATEMATIKA 
T15 

 

V úterý rozdám nové pracovní sešity, vybíráme 91,- Kč 
Zlomky 
PS 7, 8, 21, 22 

● bezchybně sčítám, odčítám, násobím a dělím  zlomky 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T15 
 
 
 

 
Lekce 3: was/were 

minulý prostý čas, pravidelná i nepravidelná  slovesa 
str. 34-36 

 

Použiju sloveso WAS/WERE  
vím,jak se tvoří minulý čas 

znám několik nepravidelných sloves 
 

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 15 

W- otázky a odpovědi 
Vánoční zvyky v německy 

mluvících zemích 
 

●       Procvičujeme otázky a odpovědi.  
●       Ve skupině vytvoříme a porovnáme vánoční zvyky v 

Německu, Rakousku a Švýcarsku.  
 

 

  
➔ Odpovídám správně na W-otázky v 1., 2,. i 3. osobě 

jednotného čísla. 
➔ Tvořím W - otázky v  1., 2,. i 3. osobě jednotného 

čísla. 
➔ Ve skupině jsem pracoval/a dle zadaných kritérií.  

 

PŘÍRODOPIS 
T15 

 
Ověřování znalostí: 

Videohovor:  
Konzultace:  

 

Strunatci - kruhoústí, paryby (uč. str. 10-11) 
 
S SEBOU SEBEHODNOCENÍ KRITÉRIÍ!!! 
 

Cíl na další ,,školní” týden: 
-> charakterizuji skupinu živočichů kruhoústí a paryby, 
jmenuji živočichy, kteří sem patří. 

DĚJEPIS 
T15 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: ne 

Konzultace: naživo 

Středověká společnost 
Evropa po rozpadu Západořímské říše 

   Popíši některé aspekty života lidé ve středověku. 

Shrnu, co se dělo v Evropě v 5.-9. století. 

ZEMĚPIS 
T15 

 
Prezentace o státu - Afrika 

 
 

 

FYZIKA 
T15 

TEST - rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb a jeho výpočty 
Síla a skládání sil 

 

 

VÝCHOVY 
T15 

OV15 - V čase OV bude vánoční besídka, pokračování rodinného 
rozpočtu se přesouvá na leden, užijte si Vánoce :) 
 
HV - vypracujte do 18.12. prezentaci na netradiční hudební nástroj, 
který jste si zvolili (pokud nevíte jaký nástroj jste si vybrali, napište 

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

 

mailto:kolegarova@zs-deblin.cz


 

mi, prosím).  Děkuji vám, kteří jste už odevzdali, zatím jste jen 3 :) 
 
VV 15: Na hodinu Vv si donesu svůj dokončený komiks. 
Zhodnotím svou práci. 
 

   

INFORMACE PRO RODIČE 
T15 

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

Tento týden se budeme učit doma - pokyny jsou v týdenních plánech a materiály v učebně (classroom). 

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


