
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 10-14. 5. 2021

TŘÍDA 7.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T35

Větné členy
Opakování

Vyhledám ve větě větné členy a rozliším jejich druh.

MATEMATIKA
T35 Přímá a nepřímá úměra - tabulky, grafy, řešení

slovních úloh

● sestrojím tabulku a graf přímé a nepřímé úměry
● řeším slovní úlohy

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T35

Lekce 5: The world
druhý a třetí stupeň přídavných jmen (bigger, wetter…)
reading: The USA
s.63+64

Použiju třetí stupeň přídavných jmen- the biggest,
the most beautiful…), srovnávám.
Rozumím textu o USA na str.64.

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 35

Wir sehen uns wieder!
Hurra!

Wir sprechen, schreiben und wiederholen.

Již jsme spolu probrali:

● časování sloves
● tvoření vět
● zopakovali číslovky

Cíl na tento týden:

● Vyladíme se na němčinu - výslovnost.
● Zopakujeme, co jsme probírali.
● Tvoříme ve své skupině společný projekt.

PŘÍRODOPIS
T35

Ověřování znalostí: -
Videohovor: -

Konzultace: školní gmail

Stavba těla a další charakteristika ptáků
V hodině zkontrolujeme úkol z tohoto týdne a vyberu si protokoly
laboratorní práce.

Cíle - Ptáci:
● uvádím charakteristické znaky ptáků
● uvádím typické rysy ptačí kostry

DĚJEPIS
T35

Ověřování znalostí:
Videohovor: NE - Jde se do

školy :-)
Konzultace:

Vrcholný a pozdní středověk ve  Východní Evropě
Objevné plavby

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

Seznamuji se s nejvýznamnějšími zámořskými plavbami a
objevy 15, a 16. století

ZEMĚPIS
T35

Ověřování znalostí:
Videohovor:

Asie - přírodní poměry
materiál v učebně



Pondělí 9:20-10:05
ÚT - PČ- 9:20-10:05

FYZIKA
T35

Videohovor:

Ověřování znalostí:

Archimédův zákon pro plyny, přetlak, podtlak vakuum,
proudění a aerodynamický vztlak

Jaká je hodnota atmosférického tlaku? Jak se značí a jaká
je jeho jednotka? Jakým přístrojem se měří tlak?

VÝCHOVY
T35

OV35 - Volby

HV - zopakujte a zazpívejte si písničku Malý pán:
https://www.youtube.com/watch?v=52jf0tibmWQ

VV 35 - 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.

Kdo ještě úkol nezačal - budeme na něm pracovat ve středeční
hodině VV.

INFORMACE PRO RODIČE
T35 Již se uvidíme ve škole. Podrobnější info šlo zprávou v edookitu.

Těšíme se ;-)

https://www.youtube.com/watch?v=52jf0tibmWQ
mailto:pospisilova@zs-deblin.cz



