
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 17-21. 5. 2021

TŘÍDA 7.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T36

konzultace po domluvě

Opakování
Práce s textem

Vyhledám ve větě podmět a určím jeho druh.

MATEMATIKA
T36

konzultace po předchozí domluvě

Přímá a nepřímá úměra - slovní úlohy
Máte zadán úkol na UmimeTo

● řeším slovní úlohy

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T36
videohovor: čtvrtek 9:20

Lekce 5: The world
druhý a třetí stupeň přídavných jmen (bigger, wetter…)
reading: The USA
s.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 36

Konzultace po domluvě.

PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC

Pracuješ sám/sama a můžeš přijít na konzultaci nebo si domluvit
on-line hodinu.

● Vybral/a jsem si projekt, který vytvořím dle
zadaných kritérií.

● Projekt prezentuji 24. 05. ve škole.

PŘÍRODOPIS
T36

Ověřování znalostí: -
Videohovor: -

Konzultace: školní gmail

Ptáci - zástupci - zadání v GC
Vy, kteří jste si zamluvili témata na prezentování, připravujte,
prosím, prezentace.

Cíle - Ptáci:
● uvádím charakteristické znaky jednotlivých skupin

ptáků
● jmenuji alespoň 3 zástupce z každé skupiny

DĚJEPIS
T36

Ověřování znalostí:
Videohovor: Ne, jen zadání v

učebně
Konzultace:

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

ZEMĚPIS
T36

Ověřování znalostí:
Videohovor:

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

Asie - obyvatelstvo Víš kolik žije v Asii obyvatel? Jaké národnosti jsou
nejpočetnější? Byly tam kolonie?



FYZIKA
T36

Videohovor:

Ověřování znalostí:

Světelné jevy - šíření a rychlost světla Přemýšlel jsi někdy jak rychle se šíří světlo a jak se
vlastně šíří prostorem kolem nás?

VÝCHOVY
T35

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

INFORMACE PRO RODIČE
T36

https://www.youtube.com/watch?v=52jf0tibmWQ

