
 
                TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 15. 2. - 19. 2. 2021 

 
                                                                           TŘÍDA 7.B  

 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
TP23 

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 
T23 

Videohovor 
úterý 16.2  

12:05 - 12:50 
 (hned po D - celá třída) 

středa 17.2.  
11:15 - 12:00 1. skupina 
12:05 - 12:50 2. skupina 

Pátek 19.2 
9:20 - 10:05 (celá třída) 

Konzultace 
dle domluvy  

Počítání s racionálními čísly 
 
 
úkoly budou žákům zadané v classroom v sobotu        
13.2 v 8:00 
 
 
 

Co bych měl mít již zvládnuto:(na ověřování znalostí) 
v tomto týdnu si ověřuji znalosti sám 

➔ určuji racionální čísla 
➔ porovnám racionální čísla 
➔ bez chyby sčítám a odčítám racionální čísla 
➔ bez chyby násobím a dělím racionální čísla  

Mám hotovo na konci týdne 
➔ odevzdal(a) jsem v termínu všechny zadané úkoly 
➔ poznám rozdíl mezi celým a racionálním číslem 
➔ sčítám, odčítám, násobím a dělím bez chyby celá a 

racionální čísla 
 



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) 

T23 
Ověřování znalostí: Čtvrtek 18. 2. 9:20 

Videohovor: Pondělí 
15. 2. 2021 10:25-11:10 

Čtvrtek 18. 2. 2021 9:20-10:05 
Konzultace:  

Life in the past 
Was/Were test 

 

Srovnávám život v minulosti s tím současným. Správně užívám 
sloveso “být” v minulém čase. 

 
NĚMECKÝ JAZYK 

T 23 
Ověřování znalostí: ne  
Videohovor: 03. 02. 2021 
 STŘEDA 9:20-10:05 
Konzultace po domluvě 
osobně i 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: - 

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

Cíle  
Obojživelníci: 



Videohovor: 1. hodina ve st 17.2. !!! 
Konzultace: školní gmail, Edookit. 

● 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: Úterý 

16. 2. 2021 10:25-11:10 
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 

 
 

ČT - TEST - Amerika - obyvatelstvo, státy a města 
 

 

  

FYZIKA 
T23 

Videohovor: Čtvrtek v 8:25-9:10 

ČT - Online hodina - opakování na testy 
PÁ - TEST - Akce a reakce, síla a pohyb, setrvačnost, 

momentová síla 
 

  

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                            T23 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: Pondělí 15. 2. 2021 v 9:20 
Konzultace: 

Hodnocení offline výuky 
Uvědomuji si silné stránky i slabiny výuky s pomocí PC i 

samostatného plnění úkolů bez něj. 

DALŠÍ VÝCHOVY 
(Hudební, Výtvarná, Tělesná, 

TV pokud se ti podaří najít nějakou zamrzlou plochu, zkus si opět si zapiš do deníčku/zápisníku ať to nezapomeneš 



 

Pracovní činnosti - doplňkové úkoly) 
T21 

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 
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 
T23 

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

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

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=oTeUdJky9rY
mailto:hortova@zs-deblin.cz

