
 TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 11-15.1. 2021 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO HOTOVO 
Cíl a co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T18 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor:  

út 10:25-11:10 celá třída 
čt 10:25-11:10 1.skupina 
čt 11:15-12:00 2.skupina 

Konzultace: pište 
kdykoliv 

Obohacování slovní zásoby, tvoření slov. 
Opakování pravopisu. 
Úkoly jsou v učebně. 
 
1.skupina: Žáci, jejichž příjmení začíná na A-M 
2. skupina: Žáci, jejichž příjmení začíná na N-Ž 

Znám způsoby obohacování slovní zásoby.  
Znám základní pojmy(4) k tématu odvozování.  
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně. 

MATEMATIKA 
T18 

Ověřování znalostí: ANO 
Videohovor:  
úterý 11:15,  
čtvrtek 8:25,  
pátek 9:20 

 

Zlomky - sčítání, odčítání, násobení a dělení  
PS str. 21, 22  
Opakování - Termín pololetky je pátek 15. 1. Zveřejněna bude až v 
samotný pátek. Bližší info najdete v učebně. 

● bezchybně sčítám, odčítám, násobím a dělím  zlomky 
● Vypracoval/a jsem pololetní práci 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T18 
Videohovor:  
středa 9:20  
čtvrtek 9:20,  

 

1.Úkoly jsou zadány v google classroom.  
2. Videohovor ve středu a  čtvrtek v 9.20 

 
 

Lekce 3: minulý prostý čas, pravidelná i nepravidelná 
slovesa, otázka v minulém čase 

str.38-40 

Mám hotovo v classroom 
Byl/a jsem na Meetu 

vytvořím otázku v minulém čase 
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 18 
Ověřování znalostí: NE 
Videohovor: 11.01. 2021 
 PONDĚLÍ 10:25-11:10 
Konzultace po domluvě i 
osobně ve škole. 
 

  

●   Zadání v GC. 
●  Text s novými slovíčky,  význam, otázky na Videohovoru v 

pondělí. 
●  Samostatná práce  v PS s. 23/1,2,3. 

 

 
 

 

➔  Představím svoji rodinu v krátkých větách. 
➔ Aktivně jsem se zapojil/a při Videohovoru.   

PŘÍRODOPIS 
T18 

 
Ověřování znalostí:st 13.1. 3. 

hodinu v GC 
Videohovor: pá  15.1. 3. 

hodinu 
Konzultace: školní gmail, 
Edookit, stream v učebně 

 

St - test na kruhoústé a paryby (uč. str. 10-11) 
Pá - ryby - prezentace Kryštofa a Janka - zástupci ryb 
 
TI, KTEŘÍ JEŠTĚ NEMAJÍ ZNÁMKU ZA PREZENTACI, 
POŠLOU MI SEBEHODNOCENÍ KRITÉRIÍ (ten papír s 
hvězdičkami) NA ŠKOLNÍ GMAIL NEBO DO EDOOKITU!!! 
Děkuji! 
 

Na konci týdne: 
-> jmenuji alespoň 5 zástupců sladkovodních ryb a 3 
zástupce mořských ryb 
 

DĚJEPIS 
T18 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 11. 1. 

Východořímská říše 
Arabové a Turci 
Křížové výpravy 

Stručně popíši Byzantskou říši, islámské náboženství a 
křížové výpravy 



2021 
11:15-12:00 
Konzultace: 

 
 

ZEMĚPIS 
T18 

 
 
 

Amerika - přírodní podmínky 
podklady budou v učebně - classroom 

PO - 9:10-10:05 - hodina proběhne online formou 
odkaz pro připojení dostanete před hodinou do školního mailu či na 

stream učebny.  
Budeme opakovat i na test z fyziky! 

 
 

 

FYZIKA 
T18 

PO - 12:05-12:50 -TEST - Síla, skládání sil, tíha a těžiště 
 

 

VÝCHOVY 
T18 

OV18 - Bydlení 
 
 
 
VV +PČ 18- dobrovolný úkol: Vymáčkni se! Budeš potřebovat: 
Pikao, Piknik, Jesenku nebo zubní pastu, bílý nebo barevný papír A4, 
tempery, vodovky, pastelky (dle  možností). Inspiruj se malbou 
Vladimíra Skrepla, která se vyznačuje nespoutaným a spontánním 
projevem.  
Postup: Nejprve si podmaluj papír temperami, vodovkami nebo        
pastelkami a vytvoř barevnou plochu - základ pro tvoje dílo. Barvu v            
tubě nahradíš právě Pikaem, Piknikem, Jesenkou či zubní pastou.         
Vymačkávej hmotu přímo z tuby na papír. Vytvářej z ní linky, tvary,            
fleky, které ti mohou připomínat tvář, zvíře, věc… Maluj uvolněnými          
gesty, ponoř se do samotného procesu a užívej si ho!!!:-) 
 

OV - Vyhledám, jaké jsou současné ceny za různé typy bydlení 

 

 

https://www.google.com/search?q=vladim%C3%ADr+skrepl&sxsrf=ALeKk03kU6lyE6W5_7evf1lQ3kPvwDW1Ug:1610094557859&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjv0rPR9YvuAhWDwAIHHYeLASkQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1536&bih=666


 

Pošli foto na hortova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše vymáčknutí!:-)  

 
 

   

INFORMACE PRO RODIČE 
T 

Z rozhodnutí vlády bude bohužel od 4. 1. 2021 do odvolání distanční výuka na druhém stupni ZŠ.  

 

 

mailto:hortova@zs-deblin.cz

