
 TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 15-19. 2. 2021 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO HOTOVO 
Cíl a co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
TP23 

Ověřování znalostí: 
 ne 

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

Konzultace: pište 
kdykoliv 

Opakování tvarosloví - mluvnické kategorie 
Skloňování zájmen. 
Úkoly jsou v učebně. 
 
 

1. skupina - A-M 
2. skupina - N-Ž 

Dovedu vyskloňovat zájmena. 
Znám a používám pravidla pravopisu při skloňování 
zájmen.  
 
 
Vypracoval/a jsem úkoly v učebně. 

MATEMATIKA 
T23 

Ověřování znalostí:  
ANO 19. 2. 

Videohovor:  
úterý 11:15 
čtvrtek 8:25 
pátek 9:20 

Zlomky - složený zlomek 
Práce ve školním sešitu - nutná účast na online hodinách 
Ověření znalostí formou psaní v jamboardu bude opět v pátek.  
Počítejte s pravidelným ověřováním znalostí. Hodnotit budu 
slovně, ne známkou. Ale ve čtvrtletí a na konci roku ze slovního 
hodnocení vyvodím známku 
  

● 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 
● správně vypočítám složený zlomek 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T23 
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:Stone soup, some/any, str. 46+47 

Mám hotovo v classroom 
Byl/a jsem na Meetu 

Vyprávím text Stone soup ze strany 46 
Použiju správně some/any 

 
 



 
 
 

 
 

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 23 
Ověřování znalostí: ne 
Videohovor:01.02.. 2021 
 PONDĚLÍ 10:25-11:10 
NEPOVINNĚ 
ÚTERÝ 12:55-13:40 
Konzultace po domluvě i 
osobně ve škole. 
 

  

     Zadání práce v GC 

·        Skupinová práce – vyhodnocení „žlutého off-line dne“ 

·       Nová slovní zásoba PS.32-33 

·       Časování sloves 

  

 

 

➔    Aktivně se účastním celého videohovoru i 
skupinové práce. 

➔     Tvořím krátké věty v jednotném čísle, ve 
všech osobách (ICH, DU, ER, SIE, ES) a 
používám správný tvar slovesa sein. 

➔ Nová slovíčka se učím, jak umím. 

PŘÍRODOPIS 
T23 

 
Ověřování znalostí: - 

Videohovor: 3. hod. ve st 17.2. 
Konzultace: školní gmail 

 

St - on-line - Obojživelníci  
Pá -  - Obojživelníci = Amphibians - zadání v GC 

Cíle 
Obojživelníci: 

● vlastními slovy vysvětlím název skupiny 
,,obojživelníci” 

● uvádím charakteristické znaky obojživelníků 
● znám funkci obojživelníků v přírodě a vytvořím s 

nimi potravní řetězec 



● osvojil/a jsem si základní slovíčka týkající se 
obojživelníků i v AJ 

DĚJEPIS 
T23 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 15. 2. 

2021 11:15-12:00 
Konzultace: 

První Přemyslovci 
Svatý Václav 

Stručně popíši první historicky dochované vládce Čech a 
jejich činy. Vysvětlím reálný i symbolický význam 

osobnosti knížete Václava pro české dějiny. 

 
 

ZEMĚPIS 
T23 

Videohovor: Pondělí 
9:00-10:00 

 
 

Online hodina: Pondělí 9:00-10:00 
Vyhodnocení offline vyučování 

PO - TEST - Amerika - obyvatelstvo, státy a města 
 

 

 

FYZIKA 
T23 

 

 
PO - Opakování na test 

PÁ - TEST - Akce a reakce, síla a pohyb, setrvačnost, momentová 
síla 

 

 

VÝCHOVY 
T23 

OV23 - Etiketa 
 
HV - zopakujte a zazpívejte si písničku Malý pán: 
https://www.youtube.com/watch?v=52jf0tibmWQ 
 
VV+ PČ23:Dobrovolný úkol: Kupte si čokoládu  v alobalu. Čokoládu 
snězte nebo někomu darujte:) a alobal použijte jako materiál. Případně 
použijte alobal domácí. Vytvarujte z něj cokoliv mini inspirovaného 
přírodou . Když to nepojmenujete, budeme hádat, co to je:) 
Inspirace: Toshihiko Mitsuya: japonský umělec  žijící v Berlíně. Jako 
dítě přetvářel alobal do objektů ze své fantazie. Vášeň mu zůstala do 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=52jf0tibmWQ


 

dospělosti. Používá chladný průmyslový materiál k vytváření hlavně 
přírodních objektů a organických forem a tento kontrast je obsažen 
také v jeho překračování hranice mezi pravdivým zobrazením 
autentických objektů a imaginativní tvorbou. No prostě umí:) 
Těším se na foto: pospisilova@zs-deblin.cz 
 

   

INFORMACE PRO RODIČE 
T23 

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. 

 

 


