
 
                TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 25. 1. - 29. 1. 2021 

 
                                                                           TŘÍDA 7.B  

 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T20 

Ověřování znalostí:  
středa 27.1. 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  

- 
Videohovor 
středa 27.1.  

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

Konzultace 
dle domluvy  

Sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel 
 
 
úkoly budou žákům zadané v classroom v sobotu 23.1 
 
 
 

Co bych měl mít již zvládnuto:(na ověřování znalostí) 
v tomto týdnu si ověřuji znalosti sám 
➔ porovnám celá čísla 
➔ určím absolutní hodnotu celého čísla 
➔ určím čísla navzájem opačná 
➔ rozumím geometrickému významu absolutní hodnoty 
➔ počítám se zlomky 

Mám hotovo na konci týdne 
➔ odevzdal(a) jsem v termínu všechny zadané úkoly 
➔ bez chyby sčítám a odečítám celá čísla 
➔ násobím a dělím bez chyby celá čísla 
➔ počítám s absolutní hodnotou  

Pololetní prázdniny využiji k pobytu v přírodě, bez        
techniky 



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) 

T20 
Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 

25. 1. 2021 10:25-11:10 
Čtvrtek 28. 1. 2021 9:20-10:05 

Konzultace:  

Past Simple in use 
 

Užívám minulý prostý čas v komunikaci a umím vyhledávat 
informace v mluvených i psaných větách v tomto času. 

 
NĚMECKÝ JAZYK 

T 20 
Ověřování znalostí: ANO  
Videohovor: 27.01. 2021 
 STŘEDA 9:20-10:05 
Konzultace po domluvě 
osobně i 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:  

Čt - ryby - rybí pásma, opakování na test 
 
Na test z ryb (teorie i poznávačka) se domluvíme na on-line 

Na konci týdne: 



Videohovor: 4. hodina ve 
čtvrtek 28. 1. 

Konzultace: školní gmail, 
Edookit. 

hodině. 
Procvičujte zástupce z prezentace a učebnice! 

-> 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: Úterý 

26. 1. 2021 10:25-11:10 
Konzultace: 

Vikingové 
Slované 

Sámova říše 
Velká Morava 

Uvedu několik informací o vikinzích. 

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

ZEMĚPIS 
T20 

 
 

Amerika obyvatelstvo 
 podklady budou v učebně-classroom 

 
 

  

FYZIKA 
T20 

Akce a reakce 
podklady v učebně-classroom 

 

  

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                      T20 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: Pondělí 25. 1. 
2021 v 9:20 
Konzultace: 

Vlastenectví a nacionalismus 
Poznávám termíny vlastenectví a nacionalismu, jejich projevy a 

nacházím vlastní přístup ke své zemi a národu. 

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 

 

 



 

T20 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 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! :) 
 

  

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

  

  

  

 

INFORMACE PRO RODIČE 
T20 

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

V pátek jsou pololetní prázdniny. 

Prosíme všechny, aby si v pondělí nebo středu od 8-12 hod. přišli do školy vyzvednout nový PS do matematiky. 

Někteří jej stále nezaplatili, tak pokud je to váš případ, doneste s sebou, prosím, 91 Kč. 

 
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
mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

