
 TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 1-5. 3. 2021 
 

 TŘÍDA 7.A  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO HOTOVO 
Cíl a co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
TP25 

Ověřování znalostí: 
středa 3.3. 12:00-13:00 

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

Konzultace: pište 
kdykoliv 

Písemná práce - tvarosloví 
Slovesný rod 
 
Charakteristika 
 

1. skupina - A-M 
2. skupina - N-Ž 

Seznámil/a jsem se se slovesným rodem.  
Napíši charakteristiku osoby.  
 
Vypracoval/a jsem úkoly v učebně. 

MATEMATIKA 
T25 

Ověřování znalostí:  
ANO 5. 3. 

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

Procenta - počet procent, procento, základ 
PS 6,7 
Ověření znalostí - počítání s racionálními čísly (to co jsme 
počítali v týdnu před prázdninami) 
  

● vysvětlím pojmy procento, procentová část, základ 
● správně počítám s procenty 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T25 
Videohovor:  
středa 9:20  
čtvrtek 9:20,  

 

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

 
Lekce 4C: Shopping 

much, many 
slova pro určení množství (glass, tin, cup, packet…) 

 

Mám hotovo v classroom 
Byl/a jsem na Meetu 

Rozliším počitatelné a nepočitatelné podstatné 
jména 

Použiju slova pro určení množství (sáček, krajíc…) 
 
 



 
 

 
 
 

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 25 
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 

●  Na videohovoru opakujeme slovíčka a přidáváme nová. 
● Nová slovní zásoba PS.33 
● Časování nových sloves 

  

 

 

➔    Aktivně a po částech si osvojuji nová slovíčka.  
➔ Cvičení v PS mám hotová. 
➔     Tvořím krátké věty ve všech osobách. (ICH, DU, 

ER, SIE, ES, WIR, IHR, SIE/sie) a používám správný 
tvar slovesa sein. 

 

PŘÍRODOPIS 
T25 

 
Ověřování znalostí: - 

Videohovor: 3. hod. ve st 3.3. 
Konzultace: školní gmail 

 

St - on-line - Obojživelníci  
Pá -  - Obojživelníci - procvičování - 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 
● poznám české zástupce obojživelníků 



DĚJEPIS 
T25 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 1. 3. 2021 

11:15-12:00 
Konzultace: 

Boleslavové 
Čechy kolem roku 1000 

Stručně popíši dobu vlády Boleslava I. i II. i krizi českých 
zemí na konci prvního milénia. 

 
 

ZEMĚPIS 
T25 

Videohovor:  
Pondělí 9:10-10:05 
Čtvrtek 12:05-12:50 

 
 
 

PO/ČT - Online hodina - budeme prezentovat americké státy 
  

 
 

Kanada - Nelča Bajerová 

USA  - Klárka Bartesová 

Kolumbie - Míša Horáková 

Mexiko - Tom Juříček 

Kuba - Kuba Řepa 

Argentina - Klárka Sapoušková 

Brazílie - Mirek Žák 

FYZIKA 
T25 

 

 
Tlak a tlaková síla 

podklady v učebně/classroom 
 

Pamatuješ si zákon akce a reakce a setrvačnosti?  

Jak pak se počítala momentová síla? 

VÝCHOVY 
T25 

OV25 - Etiketa 2 
 
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:) 

 

 

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


 

Inspirace: Toshihiko Mitsuya: japonský umělec  žijící v Berlíně. Jako 
dítě přetvářel alobal do objektů ze své fantazie. Vášeň mu zůstala do 
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 
T25 

Dobrý den, 

dovolte, abych Vás pozval na online třídní schůzku, která se bude konat ve středu 3. 3. od 17 hodin. 

Připojit se bude možné prostřednictvím odkazu v učebně fyziky 7.A Vašich dětí = https://meet.google.com/lookup/ajhl2j26ga 

Náš společný čas věnujeme zejména distanční výuce a jejímu hodnocení. 

Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit a máte o ni zájem napište mi a můžeme se případně domluvit individuálně na jiném 
termínu. 

Přeji co nejvíce pohody a dobré nálady v této zvláštní a náročné době a těším se na "setkání". 

S pozdravem 

Tomáš Doležel 

 

 


