
                                   TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 14. 12. - 18. 12. 2020 
 

                                                               TŘÍDA 7.B  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T15 

Ověřování znalostí: 
18.12. 

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 

Ověřování znalostí  
každou hodinu malý 

testík  
Konzultace 
dle domluvy 

Násobení a dělení zlomků 
(učebnice strana 41 - 47) 
 
Složený zlomek 
(učebnice strana 48 - 50) 
 
Opakování - počítání se zlomky (učebnice strana 51,52) 

Co bych měl mít již zvládnuto: (ověřování znalostí) 
➔ upravuji složený zlomek an zlomek v základním 

tvaru 
➔ násobím a dělím zlomky  

(na konci týdne) 
➔ vypracoval jsem zadaná cvičení z učebnice a v PS 

(zelený) 
➔ vím, co mám ještě procvičovat 

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) 

T15 
Ověřování znalostí: 

Unit 2 Revision 
Unit 2 final test 

 

Opakuji si a doplňuji učivo z 2. lekce. 



čtvrtek 17. 12. 2020 
Videohovor: ne 

Konzultace: naživo 

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 

 

  

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                   T15 
Ověřování znalostí: 

Práce v budoucnosti 
Uvědomuji si, jak se může změnit trh práce za několik let a 

podle toho zvažuji svoji budoucnost. 



 

Videohovor: ne 
Konzultace: 

DALŠÍ VÝCHOVY 
(Hudební, Výtvarná, 

Tělesná, Pracovní činnosti 
- doplňkové úkoly) 

T15 

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 15: Na hodinu Vv si přinesu svůj dokončený komiks. 
Zhodnotím svou práci. 

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. 

  

  

  

 

INFORMACE PRO 
RODIČE 

T15 

V tomto týdnu mají žáci přinést 91 Kč na pracovní sešit do matematiky. 

Z rozhodnutí vlády bude od 30. 11. střídavá výuka na druhém stupni ZŠ. Žáci 7. B v tomto týdnu navštěvují školu. 

V pátek 18. 12. budeme mít v posledních dvou hodinách Vánoční besídku. 

 

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

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

