
                                   TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 4. 1. - 8. 1. 2021 
 

                                                               TŘÍDA 7.B  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T17 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: úterý 5.1. 

11:15-12:00 
Konzultace: pište 

kdykoliv 

Obohacování slovní zásoby, tvoření slov 
 
Úkoly jsou v učebně. 
 

Seznámil/la jsem se s tématem obohacování slovní 
zásoby, tvoření slov. 
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně. 

MATEMATIKA 
T17 

Ověřování znalostí  
5.1 malý testík  - 

násobení a dělění 
zlomků 

Videohovor 
středa 6.1.  

11:15 - 12:00 1. skupina 
12:05 - 12:50 2. skupina 

Konzultace 
dle domluvy  

Násobení a dělení zlomků - procvičování  
(učebnice strana 41 - 47 + v materiál v classroom od soboty 2.1) 
 
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 na zlomek v základním 

tvaru 
➔ násobím a dělím zlomky  

 
(na konci týdne) 
➔ procvičoval jsem podle výsledků ověřování 

znalostí příklady, které mi činily problémy 
➔ využil jsem konzultaci, když jsem něčemu 

nerozuměl 

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) 

T17 
Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 
4. 1. 2021 10:25-11:10 

Čtvrtek 7. 1. 2021 
9:20-10:05 

Konzultace:  

My English 
 

Ověřuji si své znalosti a uvědomuji si, na jaké úrovni 
zvládám anglický poslech, čtení i gramatiku 

 
NĚMECKÝ JAZYK 

T 17 
Ověřování znalostí: NE 
Videohovor: 06.01. 2021 
 STŘEDA 9:20-10:05 
Konzultace dle domluvy 
osobně i ve škole. 
 

  

●    Zadání v GC. 
●   Reálie německy mluvících zemí. 
●  Představíš sebe formou projektu. 

 
 

 

➔    Přiřadím velká města a stát. Znám hlavní města. 
➔     Projekt jsem vytvořil a včas odevzdal/a. 

PŘÍRODOPIS 
              T17 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: č. hodina ve 

čtvrtek 7. 1. 
Konzultace:  

Strunatci - ryby: zadání v Google Classroom (T17) 
 
V 18. týdnu bude test na kruhoústé a paryby (uč. str. 10-11) 
 
TI, KTEŘÍ JEŠTĚ NEMAJÍ ZNÁMKU ZA PREZENTACI, S SEBOU 
SEBEHODNOCENÍ KRITÉRIÍ!!! 

Na konci týdne: 
-> popíši vnější i vnitřní stavbu těla ryb 
-> v sešitě mám překreslený a popsaný nákres ryby 

DĚJEPIS 
T17 

Evropa po rozpadu Západořímské říše Shrnu, co se dělo v Evropě v 5.-9. století. 



Ověřování znalostí: 
Videohovor: Úterý 

5. 1. 2021 10:25-11:10 
Konzultace: 

ZEMĚPIS 
T17 

Amerika - slepá mapa (povrch a přírodní podmínky) 
podklady budou v učebně - classroom 

(během pondělí/úterý) 
V pátek bude hodina online formou. 

 
 

  

FYZIKA 
T17 

Opakování na skládání sil 
Tíha a těžiště 

podklady budou v učebně - classroom 
(během pondělí/úterý) 

  

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                   T17 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: Pondělí 4. 1. 
2021 v 9:20 
Konzultace: 

Rodinné finance 
Rozmýšlím, jak přistupovat k rodinnému rozpočtu. 

Vysvětlím některá pravidla, která usnadňují hospodaření s 
rodinnými financemi. 

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  

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. 

  

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


 

VV + PČ 17 - dobrovolný úkol: Nakreslete svůj labyrint nebo 
bludiště. Je v tom rozdíl, ale oplatkám se také často říká sušenky :-) 

Inspirace: Saul Steinberg (1914-1999): Rumunsko-americký kreslíř 
a ilustrátor, veřejnosti známý především svými příspěvky do The 
New Yorker. Jeho lineární kresby často vizualizují abstraktní pojmy 
v lidské komunikaci. 
Pošli foto na pospisilova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše nápady! :) 

 

  

  

 

INFORMACE PRO RODIČE 
T17 

V tomto týdnu žáci zůstávají doma a vzdělávají se online. 

 

Šťastný rok 2021 bez zbytečných starostí Vám přejí 
Nina Kolegarová, Irena Špičková a Radovan Kolbaba 

mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

