
  
                TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 22. 3. - 26. 3. 2021 

 
                                                                           TŘÍDA 7.B 

 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T28 

Ověřování znalostí: 
ne 

Videohovor:  
pátek 

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

Konzultace: středa 10:25-11:10 

Příslovečné spřežky 
 

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

 
Pokud byste měli nějaké potíže či dotazy, 
potřebujete s něčím poradit, pomoct, připojte se v 
době konzultace na MEET učebny ČJ.  

 
Zopakoval/a jsem si, co vím o příslovcích. 
Rozliším příslovečnou spřežku.  
 
Vypracoval/a jsem úkoly v učebně. 

MATEMATIKA 
T28 

 
Videohovor 
středa 24.3.  

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

Pátek 26.3 
9:20 - 10:05 (celá třída) 

Konzultace 
dle domluvy  

Přímá a nepřímá úměra 
 
úkoly budou žákům zadané v classroom v sobotu        
20.3 v 8:00 
 
 
 

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

skutečnosti 
➔ zakreslím plán svého pokoje, zahrady ve správném 

zmenšení 
➔ rozumím pojmu pravoúhlá soustava souřadnic 
➔ do pravoúhlé soustavy souřadnic zakreslím body 

zadané souřadnicemi 
➔ v pravoúhlé soustavě souřadnic vyčtu souřadnice 

zakreslených bodů 



Mám hotovo na konci týdne 
➔ odevzdal(a) jsem v termínu všechny zadané úkoly 
➔ rozliším mezi přímou a nepřímou úměrou 
➔ nakreslím graf přímé a nepřímé úměry  

 

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) 

T28 
Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 

22. 3. 2021 10:25-11:10 
Čtvrtek 25. 3. 9:20-10:05 

Konzultace:  

Holidays 
What I did 

 

Rozumím vyprávění a sám vyprávím o prázdninách a o tom, co 
jsem dělal/a v minulosti. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T 28 

Ověřování znalostí: NE 
Videohovor:  
STŘEDA OD 9:20 
Konzultace po domluvě přes meet. 

Zadání práce v GC 

EINHEIT 3 

 

● ÚKOL V GC pošlu včas. 
● Seznámím se s neurčitým členem v 1. pádě. 
● Tvořím odpovědi na otázky Was ist das?  

  

  

PŘÍRODOPIS 
T28 

Ověřování znalostí: - 

St - on-line - Plazi - instrukce k úkolu v GC 
Čt - práce na úkolu v GC (odevzdání do 9. 4.) 

Cíle:  
Plazi 



Videohovor: 1. hodina ve středu 24.3.  
Konzultace: školní gmail, Edookit. 

● uvádím charakteristické znaky jednotlivých skupin 
plazů 

● poznám české zástupce obojživelníků 
● jmenuji cizokrajné zástupce plazů 

 

DĚJEPIS 
T28 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: Úterý 

23. 3. 2021 10:25-11:10 
Konzultace: 

První čeští králové 
 

Stručně popíši panování prvních českých králů. 

 
 

ZEMĚPIS 
T28 

Videohovor:  
ČT - 10:25-11:10 

 

 
 

ČT - Online hodina  
Amerika hospodářství, zemědělství, doprava 

podklady v učebně - prezentace 
 

 

 

FYZIKA 
T28 

Videohovor:  
ČT - 8:25-9:10 

 
 

 
Kapaliny a jejich vlastnosti 

Online hodina ve čtvrtek 
podklady v učebně 

 
 
 
 
 

 

 

 

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

                            T28 

Národnostní menšiny 
 Uvažuji nad postavením národnostních menšin u nás i v jiných 

zemích světa. 



Ověřování znalostí: 
Videohovor: Pondělí 22. 3. 2021 v 9:20 

Konzultace: 

DALŠÍ VÝCHOVY 
(Hudební, Výtvarná, Tělesná, 

Pracovní činnosti - doplňkové úkoly) 
T28 

TV nová výzva pro vás, Sportovní kolo štěstí: otoč 
kolem štěstí nebo otevři krabici. Začni na 5x otočení a 
každý den 1-2 přidej. Klikni na odkaz: 
https://wordwall.net/cs/resource/12952123/sportovn%c
3%ad-kolo-%c5%a1t%c4%9bst%c3%ad 

 

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 

dej mi vědět v učebně, jak se ti daří :-) 

 

  

  

  

  

 

https://wordwall.net/cs/resource/12952123/sportovn%c3%ad-kolo-%c5%a1t%c4%9bst%c3%ad
https://wordwall.net/cs/resource/12952123/sportovn%c3%ad-kolo-%c5%a1t%c4%9bst%c3%ad
https://www.youtube.com/watch?v=oTeUdJky9rY
https://cz.pinterest.com/romanaasv/to-try-in-class/olafur-eliasson/?fbclid=IwAR0zol-UmwIqh0WOdZOo4hdbXBpS--EvEflWwt2eekE9XH5jccfBKsTaCak


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, 
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 
T28 

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

 

V pondělí 22. 3. bude od 10:30 do 12:00 online probíhat soutěž Matematický klokan              
(https://www.matematickyklokan.net/). Přihlášení žáci se domlouvají s panem učitelem Lukášem Cíkem (a jsou v             
tu dobu omluveni z výuky). Ostatní mají online hodiny, jak je běžné. 

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

https://www.matematickyklokan.net/


 


