
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 29. 3. - 2. 4. 2021

TŘÍDA 7.B

PŘEDMĚT UČIVO
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu

HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T29

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: ne

Konzultace: pište

OFF-line výuka

Výzva
Vypracuj do sešitu český jazyk ze zadní strany cvičení z
učebnice str. 66/ 1, 2.

MATEMATIKA
T29

Ověřování znalostí:
-

Videohovor
-

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

-
9:20 - 10:05 (celá třída)

Konzultace
dle domluvy

Výzva (pro offline výuku)
pokud chceš pracovat na sobě a růst i během
offline výuky vypracuj v PS (žlutý):
pondělí: kapitola mříž 10 - 11
úterý: kapitola hadi 32 - 33
středa: kapitola hadi 34 - 35

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
➔ rozliším mezi přímou a nepřímou úměrou
➔ nakreslím graf přímé a nepřímé úměry

Mám hotovo na konci týdne



➔ odevzdal(a) jsem v termínu všechny zadané úkoly

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)

T29
Ověřování znalostí:

Videohovor: ne
Konzultace:

A little challenge
- tell your teacher in English what you did

and how you did it, when you meet her or
him on Wednesday

NĚMECKÝ JAZYK
T 29

Ověřování znalostí: ústně
Videohovor: NEBUDE
STŘEDA OD 9:20
Konzultace po domluvě přes meet I
NAŽIVO!

Herausforderung für off-line

★ 1 TAG GANZ OHNE WIFI!
★ JEDEN TAG IN OFF-LINE

SPRECHE ICH EINE MINUTE NUR
DEUTSCH!

➔ Du machst deine Herausforderung/výzva.
➔ Du arbeitest bestens/nejlíp.

PŘÍRODOPIS
T29

Ověřování znalostí: -
Videohovor: ne

Konzultace: školní gmail, Edookit.

OFF-line výuka



DĚJEPIS
T29

Ověřování znalostí:
Videohovor: Ne

Konzultace:

OFF-line výuka

ZEMĚPIS
T29

Videohovor:
Ne

OFF-line výuka

FYZIKA
T29

Videohovor:
Ne

OFF-line výuka

OBČANSKÁ
VÝCHOVA

T29
Ověřování znalostí:

Videohovor: Ne
Konzultace:

OFF-line výuka

DALŠÍ VÝCHOVY
(Hudební, Výtvarná, Tělesná,

Pracovní činnosti - doplňkové úkoly)
T29

OFF-line výuka



INFORMACE PRO RODIČE
T29

V tomto týdnu žáci nadále zůstávají doma a vzdělávají se bez použití internetu, takzvanou off-line výukou. Zadání
a záznamové archy dostanou nejpozději  pondělí dopoledne do domovních schránek.

Ve čtvrtek a v pátek jsou velikonoční prázdniny

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


