
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 3. 5. - 7. 5. 2021

TŘÍDA 7.B

PŘEDMĚT UČIVO
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam

napíšu

HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T34

Ověřování znalostí: ne
Videohovor:pátek

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

Konzultace: středa 10:25-11:10

Větné členy - opakování
Slohový útvar - výtah

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.

Vyhledám ve větě větné členy a rozliším jejich druh.
Napíši výtah z textu.

MATEMATIKA
T34

Ověřování znalostí:
úterý 4.5 - Procenta - 1. pokus

Videohovor
středa 5.5

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

pátek 7.5
9:20 - celá třída

Procenta
(řešení slovních úloh)

(materiály a úkoly budou zadány v classroom
v sobotu 1.5 v 8:00)

Co bych měl mít již zvládnuto: (na ověřování znalostí)
➔ vysvětlím pojmy počet procent, procentová část a základ
➔ vysvětlím vztah mezi racionálními čísly a procenty
➔ ze zadání úlohy určím základ a vypočítám procentovou část a

počet procent

Mám hotovo na konci týdne
➔ vypracoval(a) jsem a odevzdal(a) v termínu všechny zadané

úkoly
➔ řeším slovní úlohy s procenty



Konzultace
dle domluvy

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)

T34
Ověřování znalostí:

Videohovor:
Pondělí 3. 5. 2021 10:25-11:10

Čtvrtek 6. 5. 9:20-10:05
Konzultace:

Food
Articles (a, an, the)

Countable and uncountable nouns

Pojmenovávám pokrmy v angličtině
Správně užívám členy v anglických větách

Rozlišuji počitatelná a nepočitatelná anglická podstatná jména

NĚMECKÝ JAZYK
T 34

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

Zadání práce v GC

● časování sloves
● používání 4. pádu - člen určitý a

neurčitý

➔ Tvořím věty s kaufen, brauchen, schreiben a haben, používám 1. a 4 pád
pro určitý a neurčitý člen.

➔ Nová slovíčka říkám a píšu.
➔ Seznamuji se s časování gehen a auf/stehen.

PŘÍRODOPIS
T34

St - on-line - Ptáci - Obecná charakteristika Cíle - Ptáci:



Ověřování znalostí: -
Videohovor: 1. hodina ve středu 5.5.
Konzultace: školní gmail, Edookit.

Čt - Stavba těla - úkol v GC ● uvádím charakteristické znaky ptáků
● uvádím typické rysy ptačí kostry

DĚJEPIS
T34

Ověřování znalostí:
Videohovor: Úterý

4. 5. 2021 10:25-11:10
Konzultace:

Vrcholný a pozdní středověk v Západní
Evropě

Velmi stručně poznávám nejvýznamnější události, které ovlivnily Západ
Evropy v 14.-16. století

ZEMĚPIS
T34

Videohovor:
ČT - 10:25-11:10

ČT - online hodina
Opakování na test - ASIE - slepá mapa

PÁ - TEST - Asie slepá mapa

FYZIKA
T34

Videohovor:
ČT - 8:25-9:10

Online hodina ve čtvrtek
Atmosféra Země a základy meteorologie

Měli by jsme znát základní vlastnosti plynů, jak se značí a měří
atmosférický tlak jaká je jeho přibližná hodnota a jaké existují jednotky

tlaku.

OBČANSKÁ
VÝCHOVA

T34
Ověřování znalostí:

Videohovor: Pondělí 3. 5. 2021
9:20-10:05

Konzultace:

Rovnost a nerovnost
Mravnost a morálka Zamýšlím se nad postavením různých lidí i nad tím, co a proč je v životě

správné dělat



DALŠÍ VÝCHOVY
(Hudební, Výtvarná, Tělesná,

Pracovní činnosti - doplňkové úkoly)
T34

TV pro více sportovních aktivit sleduj web
školy a edookit v pondělí zveřejníme výzvu
pro rodiče, žáky i i učitele

VV 34 - Nakresli nebo namaluj obrázek na
téma: “Co mi teď (při distanční výuce) dělá
největší radost”. Je na tobě, zda zpracuješ
nějakou situaci, věc nebo postavy, ale
nezapomeň vystihnout téma i s pozadím či
prostředím, do kterého patří. Použij pastelky,
tužky, akvarel, temperu, pastel…. zvol si podle
sebe. Výtvarně zpracuj téma na formát A4 nebo
A3. Úkol bude hodnocen. Fotku obrázku pošli na
mail: pospisilova@zs-deblin.cz nejpozději do
16.5.

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

INFORMACE PRO RODIČE
T34

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

Zvu vás k třídním schůzkám v příštích třech týdnech. Podívejte se, prosím, na zprávu, kterou jste dostali přes
Edookit.

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

mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

