
 TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 1-5. 2. 2021 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO HOTOVO 
Cíl a co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
TP21 

Ověřování znalostí: 
 ne 

Videohovor:čtvrtek 
10:25-11:10 1.skupina 
11:15-12:00 2. skupina 

Konzultace: pište 
kdykoliv 

Opakování tvarosloví - mluvnické kategorie 
Úkoly jsou v učebně. 
 
 

1. skupina - A-M 
2. skupina - N-Ž 

Zopakoval/a jsem si tvarosloví. 
 
 
Vypracoval/a jsem úkoly v učebně. 

MATEMATIKA 
T21 

Ověřování znalostí: ANO 5. 2. 
Videohovor:  
úterý 11:15,  
čtvrtek 8:25, 
pátek 9:20 

Zlomky - sčítání, odčítání, násobení a dělení, krácení, 
rozšiřování, smíšené číslo 
PS str. 22, 37, 38 
Ověření znalostí formou dotazníku bude v pátek! Bližší 
info bude v učebně a v páteční online hodině. 
  

● 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) 

T21 
Videohovor:  
středa 9:20  
čtvrtek 9:20,  

 
 

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

 
 
 

Lekce 4: Food and drink,  str.45 
 

Mám hotovo v classroom 
Byl/a jsem na Meetu 

Rozliším počitatelná a nepočitatelná podstatná 
jména 

Objednám si jídlo v restauraci 
 
 



  

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 21 
Ověřování znalostí: ne 
Videohovor:01.02.. 2021 
 PONDĚLÍ 10:25-11:10 
Konzultace po domluvě i 
osobně ve škole. 
 

  

       Zadání  práce v GC. 
 

●  Nová slovní zásoba. 
●  Popis obrázku.  

● Vazba s von, sloveso sein/ist. 
. 

  

 

 

➔    Aktivně se účastním celého videohovoru i 
skupinové práce. 

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

➔ Slovíčka se učím. 
➔ Řeknu a napíšu o něm nebo o ní (er oder sie), co rád 

dělá, jak je starý a čím je – vazba s von. 

PŘÍRODOPIS 
T21 

 
Ověřování znalostí: st 3.2. 3. 

hodinu 
Videohovor: pá 5.2. 3. hodinu 

Konzultace: školní gmail 
 

St - test na ryby (teorie i poznávačka) 
Pá - on-line - Obojživelníci 

Cíle - znám k ověřování učiva ryb: 
-> popíši stavbu těla ryb vnější i vnitřní 
-> jmenuji přizpůsobení ryb k životu ve vodě 
-> charakterizuji způsob života dvojdyšných ryb a uvedu 
zástupce 
-> popíši vlastními slovy rozmnožování ryb a jejich chov 
-> poznám zástupce ryb z prezentace a učebnice 
Obojživelníci: 



-> vlastními slovy vysvětlím název skupiny 
,,obojživelníci” 

DĚJEPIS 
T21 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 1. 2. 2021 

11:15-12:00 
Konzultace: 

Konstantin a Metoděj 
Zánik Velké Moravy 
České báje a pověsti 

Vysvětlím význam bratrů ze Soluně pro vývoj českých 
zemí. Popisuji některé české báje a pověsti. 

 
 

ZEMĚPIS 
T21 

 
ÚT - Umíme to - procvičím si státy a města Severní a Jižní Amerika 

ČT - 12:05-12:50 - hodina proběhne online formou 
 

 

 

FYZIKA 
T21 

Momentová síla 
podklady v učebně-classroom 

 

 

VÝCHOVY 
T21 

OV21 - Kultura jiných národů 
 
HV - zopakujte a zazpívejte si písničku Malý pán: 
https://www.youtube.com/watch?v=52jf0tibmWQ 
 
VV + PČ 21 - tento týden Vás čeká rychlý úkol. Vyfoť fotku, která 
vystihuje tvé momentální pocity (klidně na mobil). Nemám na mysli 
selfiečko, ale např. krajinu v té denní době, která právě bude tvé pocity 
dokonale vystihovat, barvy, jídlo, zvíře... prostě cokoliv, dej prostor svým 
pocitům. 

Na fotku se  budu těšit na e-mail: hortova@zs-deblin.cz 📸 

 
 

 

 

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


 

   

INFORMACE PRO RODIČE 
T21 

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

 

Celkové hodnocení (vysvědčení) je publikováno v edookitu. V případě zájmu je možnost si vysvědčení (výpis) vyzvednout 
na sekretariátě školy jinak bude předáno až začne prezenční vyučování. 

 

 


