
 
                TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 8. 3. - 12. 3. 2021 

 
                                                                           TŘÍDA 7.B 

 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T26 

Ověřování znalostí: 
ne 

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

Konzultace: středa 10:25-11:10 

Slovesný rod 
Charakteristika 
 

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

 
Konzultace ve středu je dobrovolná. Přihlas se, 
pokud s něčím potřebuješ poradit, něco vysvětlit, 
nebo pokud chceš pracovat společně na zadaných 
úkolech. 

Rozlišuji u sloves rod činný a trpný.  
Napíši charakteristiku osoby.  
 
Vypracoval/a jsem úkoly v učebně. 

MATEMATIKA 
T26 

Ověřování znalostí: 
úterý 9.3. 8:00 - 13:00 

Videohovor 
středa 10.3.  

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

Pátek 12.3 
9:20 - 10:05 (celá třída) 

Konzultace 
dle domluvy  

Měřítko plánu a mapy 
 
úkoly budou žákům zadané v classroom v sobotu        
6.3 v 8:00 
 
 
 

Co bych měl mít již zvládnuto:(na ověřování znalostí) 
➔ 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 
➔ dělím celek v daném poměru 
➔ pracuji s mapou a určuji vzdálenosti na mapě i ve 

skutečnosti 
➔ zakreslím plán svého pokoje, zahrady ve správném 

zmenšení 
 



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) 

T26 
Ověřování znalostí: Úterý 9. 3. 12:55 

Videohovor: Pondělí 
8. 3. 2021 10:25-11:10 

Konzultace:  

Holidays 
Past simple - irregular verbs test 

 

Rozumím vyprávění a sám vyprávím o prázdninách. Umím 
používat nepravidelná slovesa v minulém čase a to i v 

záporných a tázacích větách. 

 
NĚMECKÝ JAZYK 

T 26 
Ověřování znalostí: Ano 
Videohovor: 10. 03. 2021 
 STŘEDA 9:20-10:05 
Konzultace po domluvě přes meet. 

     Zadání práce v GC 

·        Videohovor – ověřování znalosti slovní zásoby 
lekce 2. 

·        Tvoříme přehled pravidel časování sloves v 
jednotném i množném čísle. 

·        Dokončujeme lekci 2. 

➔ Slovíčka vyslovuji, píšu a používám, jak nejlépe 
umím. 

➔ Vytvořím si na videohovoru svůj přehled/tabulku časování 
sloves. 

➔ Skládám krátké věty v jednotném i množném  čísle, ve 
všech osobách a používám správný tvar sloves. 

  

  

PŘÍRODOPIS 
T26 

Ověřování znalostí: čt 11.3. v 11:15 
Videohovor: 1. hodina ve st 10.3.  
Konzultace: školní gmail, Edookit. 

St - on-line - Obojživelníci - zástupci  
Čt -  - Obojživelníci - test - zadání v GC v době 
hodiny Př 
V GC máte v úkolu vložena videa ke zhlédnutí, zkuste 
si alespoň 2 vybrat a podívat se na ně. 

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 
T26 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: Úterý 

9. 3. 2021 10:25-11:10 
Pátek 12. 3. 2021 12:55-13:40 
(možná se po domluvě změní) 

Konzultace: 

Boleslav II. 
Čechy kolem roku 1000 

Prezentace 

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

Rozmýšlím, jak budu prezentovat prezentaci na svoji 
historickou osobnost. 

 
 

ZEMĚPIS 
T26 

Videohovor:  
 
 

 
 
 

ČT - v rámci hodiny se přihlašujete na Únikovou hru 
  

 

 

FYZIKA 
T26 

Videohovor:  
ČT - 8:25-9:10 

 
ČT - online hodina 

Tření smykové a valivé 
podklady v učebně/classroom 

 

Jak je vzorec pro výpočet tlaku? 

Jaká je jednotka tlaku? 

Pokud zvětším plochu jak se změní tlak? 

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                            T26 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: Pondělí 8. 3. 2021 v 9:20 
Konzultace: 

Závislosti - online i offline 
Efektivní výuka na dálku Rozpoznávám závislosti, dokážu se jim vyhýbat a znám některá 

rizika, která na mě v souvislosti s nimi číhají. 

Hodnotím a vylepšuji své učení na dálku. 

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) 
T26 

změřit jakého nejdelšího skluzu jsi schopný/á dosáhnout  

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

VV + PČ: dobrovolné -Viděti jinak - Olafur Eliasson 
(zadání na březen) Olafur Eliasson je umělcem, 
který dokáže vidět jinak. Pokřivil prostor, "zavěsil do 
vzduchu vodopád", rozsvítil slunce uvnitř galerie, 
zpomalil odraz v zrcadle, nechal zmizet barvu. 
Návštěvníky nechává všechna svá díla prožít. V 
galeriích se stávají součástí jeho díla. Prochází 
duhou, mlhou, stanou se jednobarevnými. 
Prohlédněte si nástěnku s jeho díly - viz odkaz 
https://cz.pinterest.com/.../to-try-in.../olafur-eliasson/ 

Vezměte svůj mobil a foťte jednoduché předměty, či 
linie, skrze čiré, zabarvené nebo pokřivené sklo. 
Přiložením minifotoaparátu v mobilu například přímo 
na sklo barevné vázy, broušeného skla pozměňte 
realitu. S obrázky si pohrajte. Přibližte, ořízněte. 
Není třeba vidět celé předměty, někdy stačí pohled 
na odlesky. Můžete zkusit baterkou prosvítit barevné 
sklo či čiré sklo, vyfoťte odraz pokřivený například 
maminčiným zvětšovacím zrcátkem (mamky je 
mívají na líčení), zaměřte se na hrany sklenic a 
podobně. Objevujte. Objevujte opatrně, ať nic 
nerozbijete. Udělejte aspoň 20 snímků, z nich pak 
vyberte ty, které vám připadají zajímavé (6-9 
snímků). Nezapomeňte, že nemusíme poznat, co a 
přes co jste fotili. Vytvořte koláž - určitě to umíte v 
appce. Kdo neumí, odešle fotky zvlášť. Přeji vám 
příjemné hraní. Pokud budete potřebovat radu, 

 

  

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oTeUdJky9rY
https://cz.pinterest.com/romanaasv/to-try-in-class/olafur-eliasson/?fbclid=IwAR0zol-UmwIqh0WOdZOo4hdbXBpS--EvEflWwt2eekE9XH5jccfBKsTaCak


 

poraďte se s ostatními nebo napište. 
Pokud se budete chtít podělit o Vaše dílka, pošlete 
fota nebo koláže na: pospisilova@zs-deblin.cz 
 

INFORMACE PRO RODIČE 
T26 

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

 

Ve čtvrtek 11. 3. od 10:45 budou mít sedmáci online seminář formou únikové hry “Jak v onlinu neztratit hlavu”.                   
Bližší informace jste obdrželi přes Edookit. 

 
Online hodiny během týdne: 
Po - 9:20 - OV, 10:25 - AJ 
Út - 10:25 - DĚJ 
St - 8:25 - PŘ, 9:20 - NJ, 10:25 - dobrovolná konzultační hodina ČJ, 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), 12:55 - DĚJ 

 

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


