
 
                TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 1. 2. - 5. 2. 2021 

 
                                                                           TŘÍDA 7.B  

 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
TP21 

Ověřování znalostí: 
 ne 

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

Konzultace: pište kdykoliv 

Opakování tvarosloví - mluvnické kategorie 
Úkoly jsou v učebně. 
 
 

1. skupina - A-L 
2. skupina - M-Z 

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

MATEMATIKA 
T21 

 
Ověřování znalostí  
Celá čísla - pá 5.2. 

Videohovor 
středa 3.2.  

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

Konzultace 
dle domluvy  

Násobení a dělení celých čísel 
 
 
úkoly budou žákům zadané v classroom v sobotu        
30.1 v 8:00 
 
 
 

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 
➔ bez chyby sčítám a odčítám celá čísla 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

Z důvodu dočasných karanténních opatření děti  učí v   



T 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) 

T21 
Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 
1. 2. 2021 10:25-11:10 

Čtvrtek 4. 2. 2021 9:20-10:05 
Konzultace:  

Reading in Past Simple 
Our holiday 

 

Vyhledávám informace v textu pojednávajícím o minulosti. 
Informuji o tom, co jsem dělal/a v minulosti. 

 
NĚMECKÝ JAZYK 

T 21 
Ověřování znalostí: ne  
Videohovor: 03. 02. 2021 
 STŘEDA 9:20-10:05 
Konzultace po domluvě osobně i 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: čt 4.2. 4. hodinu 
Videohovor: 1. hodina ve st 3.2. !!! 
Konzultace: školní gmail, Edookit. 

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

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: Úterý 

2. 2. 2021 10:25-11:10 
Konzultace: 

Velká Morava 
Konstantin a Metoděj 
České báje a pověsti 

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

ZEMĚPIS 
T21 

Videohovor: ČT v 10:25 

 
Umíme to - procvičím si státy a města Severní a Jižní 

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

  

FYZIKA 
T21 

Videohovor: PÁ v 8:25 

PÁ - 8:25 - 9:10 - Online hodina 
Momentová síla 

podklady v učebně-classroom 

  

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                            T21 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: Pondělí 1. 2. 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) 
T21 

TV pokud se ti podaří najít nějakou zamrzlou plochu, zkus si 
změřit jakého nejdelšího skluzu jsi schopný/á dosáhnout  

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

 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 

opět si zapiš do deníčku/zápisníku ať to nezapomeneš 

 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=oTeUdJky9rY


 

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 

📸 

  

 

INFORMACE PRO RODIČE 
T21 

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

Prosíme všechny, aby si v pondělí, úterý 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. 

Online hodiny během týdne: 
Po - 9:20 - OV, 10:25 - AJ 
Út - 10:25 - DĚJ 
St - 8:25 - PŘ, 9:20 - NJ, 11:15 - M (1. skupina), 12:05 - M (2.skupina) 
Čt - 9:20 - AJ, 10:25 - ZEM 
Pá - 8:25 - FYZ, 11:15 - ČJ 

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

mailto:hortova@zs-deblin.cz

