
 
                TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 18. 1. - 22. 1. 2021 

 
                                                                           TŘÍDA 7.B  

 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T19 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor:  

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

Konzultace: pište kdykoliv 

Obohacování slovní zásoby, tvoření slov - odvozování 
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.  
Odvodím podstatné, přídavné jméno a sloveso.  
 
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně. 

MATEMATIKA 
T19 

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         
classroom v sobotu 9.1 
 

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 
 
 



 

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) 

T19 
Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 

18. 1. 2021 10:25-11:10 
Čtvrtek 21. 1. 2021 9:20-10:05 

Konzultace:  

Past Simple - Questions and negative 
Regular and irregular verbs 

 

Vytvářím v minulém prostém čase věty oznamovací, tázací i 
záporné. 

Chápu rozdíl mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy a 
jejich užití v minulém prostém čase. 

 
NĚMECKÝ JAZYK 

T 19 
Ověřování znalostí: ANO - 
ústní 
Videohovor: 20.01. 2021 
 STŘEDA 9:20-10:05 
Konzultace po domluvě 
osobně i ve škole. 

○        Zadání v GC. 
●     Skupinová práce – zadání z T 18 
●    Povolání – nová slovíčka, PS s. 32 od die Familie po 

zusammen. 
● Rodokmen, vazba von.  

➔      Skupinová práce – sebehodnocení. 
➔       Mluvím o své rodině. 
➔     Používám vazbu von pro představení povolání rodičů. 
➔      Aktivně se účastním celého videohovoru, pošlu 

zpětnou vazbu, která je součástí hodnocení. 

PŘÍRODOPIS 
T19 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: 4. hodina ve 

St - práce v GC 
● zadání na T19 

 

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



čtvrtek 21. 1. 
Konzultace: školní gmail, 
Edookit, stream v učebně 

Čt - Ryby - Ondra prezentuje rybářství 
 
TI, KTEŘÍ JEŠTĚ NEMAJÍ ZNÁMKU ZA PREZENTACI, 
POŠLOU MI DO PONDĚLÍ 18.1. SEBEHODNOCENÍ 
KRITÉRIÍ (ten papír s hvězdičkami) NA ŠKOLNÍ GMAIL 
NEBO DO EDOOKITU!!! Děkuji! 

 

DĚJEPIS 
T19 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: Úterý 

19. 1. 2021 10:25-11:10 
Konzultace: 

Křížové výpravy 
Vikingové 
Slované 

Stručně popíši křížové výpravy a jejich význam 

Uvedu několik informací o vikinzích a slovanech ve středověku 

ZEMĚPIS 
T19 

 
ČT - 10:25-11:10 - hodina proběhne online formou - 

opakování na TEST - odkaz v učebně-classroom 
 

PÁ- 10:25-11:10 - TEST Amerika slepá mapa a přírodní 
podmínky - test bude online formou 

  

FYZIKA 
T19 

Setrvačnost, síla a pohyb 
podklady v učebně-classroom 

  

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                      T19 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: Pondělí 18. 1. 
2021 v 9:20 
Konzultace: 

Investice 
Hotovost a virtuální peníze 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) 

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 

 

 



 

T19 povrchu vyzkoušet 

odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=l5pGo62gAVs  

HV - zopakujte a zazpívejte si písničku: 
https://www.youtube.com/watch?v=oTeUdJky9rY 

VV + PČ 19 - dobrovolný úkol: Vyraž ven a vytvoř jakoukoliv 
sněhovou/ ledovou sochu nebo objekt. Vypadá to, že materiálu je 
zatím dost :) 
Inspirace: Andy Goldsworthy - významný britský sochař, žijící ve 
Skotsku, představitel tzv. Land artu. Při tvorbě používá v přírodě 
nalezené materiály a z nich se rodí objekty úzce spojené s místem 
vzniku tzv. site-specific.  
V odkazu najdeš fotogalerii jeho ledových a sněhových soch. 

https://aesthesiamag.wordpress.com/.../andy-goldsworthys… 
Pošli foto na: pospisilova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše veledíla! :) 
 

  

 Po návratu do školy budeme sdílet. Budu mít napsán záznam o 
aktivitách, které jsem zvládl. Nejlépe každý den. 

  

  

  

 

INFORMACE PRO RODIČE 
T19 

V tomto týdnu žáci nadále zůstávají doma a vzdělávají se online. 

 
 

Pěkný další týden Vám přejí 
Nina Kolegarová, Irena Špičková a Radovan Kolbaba 

https://www.youtube.com/watch?v=l5pGo62gAVs
https://www.youtube.com/watch?v=oTeUdJky9rY
https://aesthesiamag.wordpress.com/2017/12/31/andy-goldsworthys-ice-and-snow-ephemeral-sculptures/?fbclid=IwAR3j8_usGAjBIs6dErk1f454IT_l7JB2OGlqi_rc-CQTpF7qWzoMCBl6vLM
mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

