
 
                TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 11. 1. - 15. 1. 2021 

 
                                                                           TŘÍDA 7.B  

 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T18 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor:  

út 11:15-12:00 celá třída 
pá 11:15-12:00 1.skupina 
pá 12:05-12:50 2.skupina 

 
Konzultace: pište kdykoliv 

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

Znám způsoby obohacování slovní zásoby.  
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně. 

MATEMATIKA 
T18 

Ověřování znalostí  
dle domluvy s žáky po celý 

týden - uzavírání 
klasifikace 

Videohovor 
středa 13.1.  

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

Konzultace 
dle domluvy  

Slovní úlohy se zlomky, přednosti početních operací 
 
Během prvního pololetí jsem měl(a) možnost několikrát ověřit 
svoje získané znalosti, pokud jsem při některém z ověřování 
neuspěl(a) (získal(a) jste méně jak 90%), provedu v tomto 
týdnu ověření, nyní i s hodnocením. 
Okruhy znalostí za 1. pololetí: 

1) Dělitelnost (NSD, nsn) 
2) Obvod a obsah rovinných obrazců 
3) Počítání s desetinnými čísly 
4) Přednosti početních operací při počítání s desetinnými 

čísly a zlomky 
5) Početní operace se zlomky 

 
úkoly a testy (bez výsledků) budou žákům zadané v         

Co bych měl mít již zvládnuto: 
 
➔ upravím složený zlomek na zlomek v základním tvaru 
➔ řeším příklady se zlomky a závorkami  
➔ využívám při řešení příkladů se zlomky přednosti 

početních operací 
➔ odevzdal jsem v termínu všechny zadané testy 

 
Hraji třídní turnaj v ABAKU - pokud budu mít do 15.1           
odehráno alespoň 5 “zápasů” v turnaji, získám do hodnocení         
1 
 
 



classroom v sobotu 9.1 
 
 

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) 

T18 
Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 

11. 1. 2021 10:25-11:10 
Čtvrtek 14. 1. 2021 9:20-10:05 

Konzultace:  

Past Simple 
Regular and irregular verbs 

 

Poznávám, jakým způsobem mluví angličané o minulosti. 
Chápu rozdíl mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy a 

jejich užití v minulém prostém čase. 

 
NĚMECKÝ JAZYK 

T 18 
Ověřování znalostí: NE 
Videohovor: 13.01. 2021 
 STŘEDA 9:20-10:05 
Konzultace po domluvě 
osobně i 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., 1. 

St - test na kruhoústé a paryby (uč. str. 10-11) 
Čt - ryby - zástupci nebo Ondra prezentuje rybářství 
 

Na konci týdne: 



hodinu v GC 
Videohovor: 4. hodina ve 

čtvrtek 14. 1. 
Konzultace: školní gmail, 
Edookit, stream v učebně 

TI, KTEŘÍ JEŠTĚ NEMAJÍ ZNÁMKU ZA PREZENTACI, 
POŠLOU MI SEBEHODNOCENÍ KRITÉRIÍ (ten papír s 
hvězdičkami) NA ŠKOLNÍ GMAIL NEBO DO EDOOKITU!!! 
Děkuji! 

-> jmenuji alespoň 5 zástupců sladkovodních ryb a 3 zástupce 
mořských ryb 
 

DĚJEPIS 
T18 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: Úterý 

12. 1. 2021 10:25-11:10 
Konzultace: 

Východořímská říše 
Arabové a Turci 

 

Stručně popíši Byzantskou říši. 

Jednoduše popíši islámské náboženství a úlohu arabů ve 
středověku. 

ZEMĚPIS 
T18 

 
Amerika - přírodní podmínky 

podklady budou v učebně - classroom 
PÁ - 10:25-11:10 -  hodina proběhne online formou 

odkaz pro připojení dostanete před hodinou do školního mailu či 
na stream učebny. 

 

  

FYZIKA 
T18 

ČT - 8:25-9:10 - hodina proběhne online formou 
odkaz pro připojení dostanete před hodinou do školního mailu či 

na stream učebny.  
Budeme opakovat na test! 

PÁ - 8:25-9:10 - TEST - Síla, skládání sil, tíha a těžiště 
 

  

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                      T18 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: Pondělí 11. 1. 
2021 v 9:20 
Konzultace: 

Majetek a vlastnictví 
Investice 

Hotovost a virtuální peníze 
Vysvětlím, co je majetek a na jaké druhy se rozlišuje. 

Poznávám některé investiční příležitosti a zvažuji jejich přínos i 
rizika. 



Rozumím výhodám a nevýhodám hmotných i nehmotných 
peněz. 

DALŠÍ VÝCHOVY 
(Hudební, Výtvarná, Tělesná, 
Pracovní činnosti - doplňkové 

úkoly) 
T18 

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

 

 

 

  

 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
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
mailto:hortova@zs-deblin.cz


 

INFORMACE PRO RODIČE 
T18 

V tomto týdnu žáci nadále zůstávají doma a vzdělávají se online. 
Ve středu 13. 1. se Vám ve Třídní skupině 7. B objeví dotazník ohledně Vašeho pololetního hodnocení, prosím o vyplnění                    
(povinné) do pátku 15. 1. 
 

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


