
 TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 25-29.1. 2021 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO HOTOVO 
Cíl a co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T210 

Ověřování znalostí: 
 čtvrtek 28.1. 10:30-11:30 

Videohovor:ne 
Konzultace: pište 

kdykoliv 

Obohacování slovní zásoby, tvoření slov - odvozování 
Úkoly jsou v učebně. 
 
Písemná práce - Obohacování slovní zásoby 
1.odvozování slov 
2. určit: slovo základové, slovo odvozené, slovotvorný základ, 
slovotvorný prostředek 
3. skládání, zkracování 
 

Znám způsoby obohacování slovní zásoby.  
Určím základové a odvozené slovo, slovotvorný základ, 
slovotvorný prostředek 
Odvodím podstatné, přídavné jméno a sloveso.  
 
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně. 

MATEMATIKA 
T20 

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

Zlomky - sčítání, odčítání, násobení a dělení, krácení, 
rozšiřování, smíšené číslo 
PS str. 21, 22  

● bezchybně sčítám, odčítám, násobím a dělím  zlomky 
● bezchybně krátím a rozšiřuji zlomky 
● bezchybně převádím smíšené číslo na zlomek 
● bezchybně převádím desetinné číslo na zlomek a 

naopak 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T20 
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: dokončení, str. 42 
Lekce 4: Food and drink,  str.44  

 
 

Mám hotovo v classroom 
Byl/a jsem na Meetu 

Používám minulý čas k vyprávění 
 
 



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 20 
Ověřování znalostí: ANO 
Videohovor:25.01. 2021 
 PONDĚLÍ 10:25-11:10 
Konzultace po domluvě i 
osobně ve škole. 
 

  

○        Zadání v GC. 

●    Ověřování znalostí používání meinXmeine. 
● Opakování dein, deine, links, in der Mitte, rechts. 
● Rodokmen, vazba s von.  
● Časování sloves ve třetí osobě j.č. 

  

 

 

➔    Aktivně se účastním celého videohovoru. 

➔     Správně používám dein, deine, rechts, links a in 
der Mitte. 

➔ Seznámil/a jsem se s vazbou von. 
➔ Vytvořil/a jsem svůj rodokmen nebo myšlenkovou 

mapu o rodině.  
➔ Na videohovoru jsem se seznámil/a zapsal/a 

pravidlo pro časování  slovesa ve třetí osobě 
jednotného čísla (sie, er, es). 

PŘÍRODOPIS 
T20 

 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: st 27.1. 3. hodinu 
Konzultace: školní gmail, 
Edookit, stream v učebně 

 

St - ryby - rybí pásma, opakování na test 
 
Na test z ryb (teorie i poznávačka) se domluvíme na on-line hodině. 
Procvičujte zástupce z prezentace a učebnice! 

Na konci týdne: 
-> vyjmenuji a charakterizuji 4 rybí pásma, ke každému 
uvedu příklad ryby, která zde žije 
-> jmenuji alespoň 5 zástupců sladkovodních ryb a 3 
zástupce mořských ryb 
 

DĚJEPIS 
T20 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 25. 1. 

2021 11:15-12:00 
Konzultace: 

Slované 
Sámova říše 

Velká Morava 

Uvedu několik informací o slovanech ve středověku a 
jejich prvních státech na našem území. 



 
 

ZEMĚPIS 
T20 

 
PO - 9:10-10:05 - hodina proběhne online formou 

 Amerika obyvatelstvo  - podklady budou v učebně-classroom 
 

 

 

FYZIKA 
T20 

Akce a reakce 
podklady v učebně-classroom 

 

 

VÝCHOVY 
T20 

OV20 - V pátek jsou pololetní prázdniny, odpočiňte si :) 
 
HV - zopakujte a zazpívejte si písničku Malý pán: 
https://www.youtube.com/watch?v=52jf0tibmWQ 
 
VV + PČ 20 - dobrovolný úkol: Posbírejte (co nejnáhodněji) 8 ks jakýchkoli 
předmětů. Na papír nakreslete (nebo vystřihněte) přibližný tvar univerzální 
hlavy s krkem. Na ni pak naskládejte předměty tak, aby "portrét" dotvořily. 
(Vážně zkuste nekalkulovat moc předem:) 
Dnešní představovaný umělec vám bude sympatický. On totiž je umělec a           
přitom neumí kreslit (tvrdí to a taky nekreslí)! 
Inspirace: Hanoch Piven: izraelský umělec, který se proslavil zejména         
portréty známých osobností vytvořených z běžných předmětů. Pestré a         
vtipné ilustrace izraelského výtvarníka Hanocha Pivena se v posledních 20          
letech objevily na obou stranách Atlantiku. Zdobily titulní stránky         
významných amerických časopisů a novin. 
Pošli foto na: pospisilova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše veledíla! :) 
 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=52jf0tibmWQ
mailto:pospisilova@zs-deblin.cz


 

INFORMACE PRO RODIČE 
T 

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

 

 


