
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 10. 5. - 14. 5. 2021

TŘÍDA 7.B

PŘEDMĚT UČIVO
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam

napíšu

HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T35

Větné členy
Opakování

Vyhledám ve větě větné členy a rozliším jejich druh.

MATEMATIKA
T35

Opakování  geometrie :

TROJÚHELNÍKY a jejich vlastnosti

ÚHLY a  jejich vlastnosti

Na hodiny si připravím:
- rýsovací potřeby (pravítko, kružítko,

tužku, gumu, úhloměr)
- sešit A4 (nelinkovaný)
- PS žlutý

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
➔ řeším slovní úlohy s procenty

Cíle pro tento týden:
➔ třídím trojúhelníky podle velikosti úhlů a délek stran
➔ vysvětlím rozdíl mezi střední příčkou, výškou a těžnicí

trojúhelníka
➔ objasním pojem pravý, přímý, ostrý, tupý, konvexní a

nekonvexní, plný úhel
➔ popíšu vlastností úhlů vrcholových a vedlejších, při řešení úloh

tuto znalost využívám
➔ bezchybně převádím stupně na minuty a minuty na stupně
➔ bezchybně sčítám, odčítám, násobím úhly a dělím úhel číslem

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)

T35
Ověřování znalostí:

Videohovor:
NE - Jde se do školy :-)

Konzultace:

Articles (a, an, the)
Countable and uncountable nouns

Reading a story - Stone soup

Správně užívám členy v anglických větách
Rozlišuji počitatelná a nepočitatelná anglická podstatná jména

Všímám si nového učiva v příběhu

NĚMECKÝ JAZYK
T 35

Wir sehen uns wieder!
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, Edookit.

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 :-)

Vrcholný a pozdní středověk v Západní a
Východní Evropě
Objevné plavby

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



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

ZEMĚPIS
T35

Videohovor:
ČT - 10:25-11:10

Asie - přírodní podmínky
materiál v učebně

FYZIKA
T35

Videohovor:
ČT - 8:25-9:10

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?

OBČANSKÁ
VÝCHOVA

T35
Ověřování znalostí:

Videohovor:  NE - Jde se do školy :-)
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)
T35

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

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

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



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 tom pracovat ve škole - v
pondělní VV.

INFORMACE PRO RODIČE
T35

V tomto týdnu žáci mají prezenční výuku a půjdou tedy do školy (snad tam ještě trefí :-))!

Zvu vás k třídním schůzkám v příštích třech týdnech. Pokud jste si ještě nevybrali termín, 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

