Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída: I.A

TU 2019-2020:

Radka Ševčíková

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

Český jazyk – učivo probráno.

Matematika – učivo probráno.
Prvouka – učivo probráno.
Veškeré učivo probráno. Procvičeno ve škole s dětmi, které se do školy vrátily, ostatní děti si
vše procvičovaly s rodiči, dle zpětné vazby. Na počátku 2. ročníku plánujeme učivo 1.
ročníku řádně procvičit a pak pokračovat dále.

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída:I.B

TU 2019-2020: Květa Hanzalová

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

Český jazyk:
Částečně probrané učivo:
Písmena a hlásky č, b,ř,ch,g,f,ď,ť, ň.
Slabiky di, dy, ti, ty, ni,ny
Dě, tě ně, bě, pě, vě mě
Matematika :
Částečně probrané učivo :
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu základu desítky

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída: II. A

TU 2019-2020: V.Wipplingerová

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

Český jazyk
Částečně probrané učivo:
Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky

Matematika
Částečně probrané učivo:
Násobení a dělení 2, 3, 4, 0, 1, 10
Geometrie – úsečka – měření délky
Neprobrané učivo (přesun do nového školního roku):
Násobení a dělení 5
Jednotky času, orientace v čase

Prvouka
Částečně probrané:
V lese a u lesa
U vody a ve vodě
Léto
Pozn. Částečně probrané znamená, že žáci byli s učivem seznámeni jak v rámci distanční
výuky, tak v i v rámci nepovinné školní docházky od 25. 5. 2020.

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída: II. B
TU 2019-2020: J. Havlová
Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

Český jazyk
Částečně probrané učivo:
Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky

Matematika
Částečně probrané učivo:
Násobení a dělení 2, 3, 4, 0, 1, 10
Geometrie – úsečka – měření délky
Neprobrané učivo (přesun do nového školního roku):
Násobení a dělení 5
Jednotky času, orientace v čase

Prvouka
Částečně probrané:
V lese a u lesa
U vody a ve vodě
Léto
Pozn. Částečně probrané znamená, že žáci byli s učivem seznámeni jak v rámci distanční
výuky, tak v i v rámci nepovinné školní docházky od 25. 5. 2020.

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída: III. A

TU 2019-2020: M. Bambulová

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

Všechna témata třetího ročníku byla při distanční výuce probrána. Během září je všechna
zopakuji a procvičím. Míra procvičování bude úměrná zjištěné úrovni znalostí žáků.
Čj – VS po S a Z
slovní druhy – seznámení
podstatná jména – vlastní, obecná, rod, číslo a pád
slovesa – osoba, číslo, čas, infinitiv, slovesa zvratná
M – čísla 0- 1000, porovnávání, sčítání a odčítání bez i s přechodem přes 100, násobení a
dělení do 1000 – čísly 10 a 100, 20 až 90, dělení se zbytkem, násobení a dělení
jednociferného a dvouciferného čísla s jednou desítkou
Geometrie – jednotky délky, kruh a kružnice, rýsování kružnice, konstrukce trojúhelníku,
rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník, měření a porovnávání délek úseček, polopřímka,
obvod trojúhelníku
Prv – zde se více zaměřím na procvičení kapitoly lidského těla a péče o zdraví
Anglický jazyk – H. Tomaševska
Ve třídě 3A jsme nestihli probrat poslední lekce číslo 8 (In the playground/Na hřišti). Hned v
prvních hodinách školního roku se vrátíme k této lekci a probereme jí (Slovní zásoba,
poslechové dovednosti, čtení slov, vět a článků).

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída: 3. B

TU 2019- 2020: Irena Kotrbová

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

ČESKÝ JAZYK
1. Probráno částečně – je třeba docvičit
- kategorie podstatných jmen
- pádové otázky
- kategorie sloves
2. Přesunuto do nového školního roku (4. ročník)
- stavba věty jednoduché
- základní stavební dvojice
- stavba souvětí (vzorec)
ANGLICKÝ JAZYK – H. Tomaševska
Ve třídě 3B jsme nestihli probrat poslední lekce číslo 8 (In the playground/Na hřišti). Hned v
prvních hodinách školního roku se vrátíme k této lekci a probereme jí (Slovní zásoba,
poslechové dovednosti, čtení slov, vět a článků).
MATEMATIKA
1. Probráno částečně – je třeba docvičit
- písemné sčítání a odčítání s přechodem desítky
- násobení a dělení mimo obor násobilky
- převody jednotek času
2. Přesunuto do nového školního roku (4. ročník)
- písemné násobení
- jednotky hmotnosti
PRVOUKA
Učivo probráno a v rámci možností procvičeno.

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída: 4. A

TU 2019- 2020: Božena Nedorostová

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

INFORMATIKA - Irena Kotrbová
1. Probráno částečně – je třeba docvičit
- práce se složkami a soubory
2. Přesunuto do nového školního roku (4. ročník)
- vyhledávání na internetu

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída: 4.B

TU 2019-2020: Renata Hrabalová

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

ČESKÝ JAZYK
realizováno pouze částečně:

podmět a přísudek

přesunout do nového školního roku: shoda

přísudku s podmětem

MATEMATIKA
realizováno pouze částečně: zlomky

VLASTIVĚDA
přesunout do nového školního roku:

Husitství, nástup Habsburků

ANGLICKÝ JAZYK - Helena Spěváková
Celé učivo tohoto ročníku bylo vyloženo v průběhu vzdálené výuky a bude procvičeno
především v měsíci září nového školního roku. Důraz bude kladen hlavně na procvičení
výslovnosti, ústní formu a praktické využití jazyka.
Žádné učivo nebylo vypuštěno ani přesunuto do dalšího ročníku.
Látku budeme prakticky opakovat a procvičovat během celého školního roku a pokud
narazíme na závažnější problém, budeme se problematikou zabývat pečlivěji a věnujeme jí
více času.

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída: V.A

TU 2019-2020: Kamila Čermáková

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

Český jazyk
Vyučující: Jana Zemánková
Určování základních větných členů, podmět vyjádřený a nevyjádřený, podmět rozvitý
a několikanásobný, přísudek slovesný, shoda přísudku s podmětem, shoda přísudku
s několikanásobným podmětem, spojování vět v souvětí, přímá a nepřímá řeč –
probráno, je třeba procvičit s učitelem.
Vlastivěda
Vyučující: Miroslava Čejková
učivo probráno, procvičeno - PS
částečně probráno - Evropa
Anglický jazyk
Vyučující: Halina Tomaševska
Vyučování anglického jazyka ve třídě 5A bylo plánováno prostřednictvím
výuky online a veškeré plánované úkoly byly splněny.
Vyučující: Helena Spěváková
Celé učivo tohoto ročníku bylo vyloženo v průběhu vzdálené výuky a bude procvičeno
především v měsíci září nového školního roku. Důraz bude kladen hlavně na
procvičení výslovnosti, ústní formu a praktické využití jazyka.
Žádné učivo nebylo vypuštěno ani přesunuto do dalšího ročníku.
Látku budeme prakticky opakovat a procvičovat během celého školního roku a pokud
narazíme na závažnější problém, budeme se problematikou zabývat pečlivěji a
věnujeme jí více času.
Matematika
Vyučující: Kamila Čermáková
vypuštěno – geometrie – tělesa, povrch krychle a kvádru
nepřesunuto žádné učivo

Přírodověda
Vyučující: Kamila Čermáková
– částečná realizace – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – první pomoc, nácvik
praktických dovedností– obvazy, přenos zraněných
- vypuštěno – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – rodina, komunikace, konflikt,
šikana, člověk a informace, zdraví a závislosti, nebezpečí
- nepřesunuto žádné učivo

Informatika
Vyučující: Kamila Čermáková
– nevypuštěno žádné učivo, nepřesunuto žádné učivo

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020
Třída:…V.B………

TU 2019-2020: Květa Machová

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

Český jazyk: realizováno částečně- zájmena, číslovky, určování základních větných členů,
podmět vyjádřený a nevyjádřený, podmět rozvitý a několikanásobný, přísudek slovesný,
shoda přísudku s podmětem
přesunout do nového školního roku- shoda přísudku s několikanásobným
podmětem, spojování vět v souvětí, přímá a nepřímá řeč
Matematika: realizováno částečně- desetinná čísla, aritmetický průměr, zlomky (sčítání,
odčítání), násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100, jednotky obsahu, násobení a dělení
desetinných čísel přirozeným číslem
nerealizováno- geometrie, povrch krychle a kvádru, tělesa
Nepřesunuto žádné učivo
Přírodověda: realizováno částečně – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – první pomoc, nácvik
praktických dovedností– obvazy, přenos zraněných
nerealizováno – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – rodina, komunikace,
konflikt, šikana, člověk a informace, zdraví a závislosti, nebezpečí
Nepřesunuto žádné učivo
Vlastivěda- realizováno částečně – Česká republika- kraje
nerealizováno- Evropa- sjednocující světadíl
Anglický jazyk – Halyna Tomaševska
Vyučování anglického jazyka ve třídách 5B bylo plánováno prostřednictvím výuky online a
veškeré plánované úkoly byly splněny.

Anglický jazyk - Helena Spěváková
Celé učivo tohoto ročníku bylo vyloženo v průběhu vzdálené výuky a bude procvičeno
především v měsíci září nového školního roku. Důraz bude kladen hlavně na procvičení
výslovnosti, ústní formu a praktické využití jazyka.
Žádné učivo nebylo vypuštěno ani přesunuto do dalšího ročníku.
Látku budeme prakticky opakovat a procvičovat během celého školního roku a pokud
narazíme na závažnější problém, budeme se problematikou zabývat pečlivěji a věnujeme jí
více času.

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída:…VI. A

TU 2019-2020:…M. Ceháková…

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

Český jazyk - Miroslava Čejková
- realizováno všechno učivo 6. ročníku
- neprocvičeno nebo jen částečně SKLADBA – rozvíjející větné členy –
procvičeno pomocí PS, tudíž jen částečně, souvětí probráno, ale neprocvičeno,
grafické znázornění neprocvičeno

Anglický jazyk - Helena Spěváková
Celé učivo tohoto ročníku bylo vyloženo v průběhu vzdálené výuky a bude procvičeno především
v měsíci září nového školního roku. Důraz bude kladen hlavně na procvičení výslovnosti, ústní formu
a praktické využití jazyka.
Žádné učivo nebylo vypuštěno ani přesunuto do dalšího ročníku.
Látku budeme prakticky opakovat a procvičovat během celého školního roku a pokud narazíme na
závažnější problém, budeme se problematikou zabývat pečlivěji a věnujeme jí více času.

Anglický jazyk - Halyna Tomaševska
Vyučování anglického jazyka ve třídě 6.A bylo plánováno prostřednictvím výuky online a veškeré
plánované úkoly byly splněny.

Anglický jazyk – Božena Nedorostová
- částečně probráno: adverbs / příslovce/, object pronouns / zájmena/, going to

Dějepis – Miroslava Čejková
Řím částečně probrán, vypustili jsme část Punské války, Krize republiky, Triumvirát, do nového
školního roku přesunout učivo – Indie, Čína

Výchova k občanství a zdraví – Jana Zemánková
Hospodaření

Neprobráno

- úvěry, splátkový prodej, leasing
Formy placení (hotovostní a bezhotovostní)
- debetní a kreditní karty
- funkce a podoby peněz
Banky a jejich funkce a služby
- aktivní a pasivní operace
- úročení (placené a přijaté)
- pojištění – druhy a využití
- produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků

Informatika – Radka Ševčíková
Nepřesouvá se žádné učivo.
Zeměpis - Oldřich Stellner
Pedosféra a biosféra potřeba zopakovat
Regionální zeměpis – Afrika – neprobráno, potřeba přesunout

Matematika – Markéta Ceháková
Nevypuštěno žádné učivo, nepřesunuto žádné učivo do 7. ročníku.

Přírodopis – Ilona Kodlová
Veškeré učivo bylo probráno. Není nutné nic přesunout ani vypustit.

Fyzika - Markéta Ceháková
Částečná realizace – řešení sl. úloh – páka– procvičení při opakování na začátku 7. ročníku
Nevypuštěno žádné učivo, nepřesunuto žádné učivo.

Praktika z fyziky – Markéta Ceháková
– vypuštěno učivo - Elektrostatika
- Optické klamy
- Směr vodorovný a svislý
- Tření a těžiště
- nepřesunuto žádné učivo do 7. ročníku.

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída:6.B

TU 2019-2020: Zemánková

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

Český jazyk v 6.B
Skladba:

Zemánková

Probráno, neprocvičeno učitelem

Rozvíjející větné členy
- předmět
- příslovečné určení
- příslovečné určení místa
- příslovečné určení času
- příslovečné určení způsobu
- přívlastek
Literární výchova:

Neprobráno

Lyricko-epické žánry
Balady a romance
- lidové
- umělé
Lyrika
Lyrická poezie
- druhy lyriky (přírodní, milostná, vlastenecká)
Divadlo a film
- monolog, dialog
- komedie, tragédie
Filmová tvorba pro děti
Televizní tvorba – seriály pro děti
Animovaný film

Výchova k občanství a zdraví v 6.B
Hospodaření

Zemánková
Neprobráno

- úvěry, splátkový prodej, leasing
Formy placení (hotovostní a bezhotovostní)
- debetní a kreditní karty
- funkce a podoby peněz
Banky a jejich funkce a služby
- aktivní a pasivní operace
- úročení (placené a přijaté)
- pojištění – druhy a využití
- produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků

Anglický jazyk

Spěváková

Celé učivo tohoto ročníku bylo vyloženo v průběhu vzdálené výuky a bude procvičeno
především v měsíci září nového školního roku. Důraz bude kladen hlavně na procvičení
výslovnosti, ústní formu a praktické využití jazyka.
Žádné učivo nebylo vypuštěno ani přesunuto do dalšího ročníku.
Látku budeme prakticky opakovat a procvičovat během celého školního roku a pokud
narazíme na závažnější problém, budeme se problematikou zabývat pečlivěji a věnujeme jí
více času.

Tomaševska
Vyučování anglického jazyka ve třídách 6B bylo plánováno prostřednictvím výuky online a
veškeré plánované úkoly byly splněny.

Dějepis

Zemánková

Učivo probráno,
žádné se nepřesouvá

Informatika
Nepřesouvá se žádné učivo.

Ševčíková

Zeměpis

Stellner

Pedosféra a biosféra potřeba zopakovat
Regionální zeměpis – Afrika – neprobráno, potřeba přesunout

Matematika

Ceháková

Matematika – nevypuštěno žádné učivo, nepřesunuto žádné učivo do 7. ročníku

Přírodopis

Kodlová

Veškeré učivo bylo probráno. Není nutné nic přesunout ani vypustit

Ceháková

Fyzika

Fyzika - částečná realizace – řešení sl. úloh – páka- procvičení při opakování na začátku
7. ročníku
- nevypuštěno žádné učivo, nepřesunuto žádné učivo

Ceháková

Praktika z fyziky
Praktika z Fyziky –vypuštěno učivo – Elektrostatika
- Optické klamy
- Směr vodorovný a svislý
- Tření a těžiště
- nepřesunuto žádné učivo do 7. ročníku.

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída: VII. A

TU 2019-2020: Alena Trsková

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

Český jazyk – Dagmar Kropíková
Veškeré učivo bylo probráno, nic není nutné přesunout do dalšího ročníku ani vypustit.
Anglický jazyk - Helena Spěváková
Celé učivo tohoto ročníku bylo vyloženo v průběhu vzdálené výuky a bude procvičeno
především v měsíci září nového školního roku. Důraz bude kladen hlavně na procvičení
výslovnosti, ústní formu a praktické využití jazyka.
Žádné učivo nebylo vypuštěno ani přesunuto do dalšího ročníku.
Látku budeme prakticky opakovat a procvičovat během celého školního roku, a pokud
narazíme na závažnější problém, budeme se problematikou zabývat pečlivěji a věnujeme jí
více času.
Anglický jazyk - Halyna Tomaševska
Vyučování anglického jazyka ve třídách 7A bylo plánováno prostřednictvím výuky online a
veškeré plánované úkoly byly splněny.
Německý jazyk – Alena Trsková, Kamila Čermáková
Probráno veškeré učivo, nic není nutné přesunout do dalšího ročníku ani vypustit.
V září bude učivo zopakováno, především následující témata a gramatické jevy.
(Ich gehe zu Besuch. Mein Tier. Woher kommst du? Sprichst du Deutsch?
Časování pravidelných sloves a nepravidelného slovesa sprechen, vyjádření záporu,
předložky se 3. pádem)
Dějepis – Alena Trsková
Veškeré učivo probráno, nic není nutné přesunout do dalšího ročníku ani vypustit.
VKOZ - Alena Trsková
Veškeré učivo probráno a procvičeno.
Žádné učivo není potřeba přesunout do nového školního roku ani vypustit.

Zeměpis - Oldřich Stellner
Učivo probráno.
Matematika – Markéta Ceháková
Vypuštěno – Graf př. a nepř. úměrnosti - spojit s učivem Funkce v 9. Ročníku.
Nepřesunuto žádné učivo do 8. ročníku.
Přírodopis – Ilona Kodlová
Veškeré učivo bylo probráno. Není nutné nic přesunout ani vypustit.
Fyzika – Markéta Ceháková
Částečná realizace – praktické (pokusné) demonstrování jevů v kapalinách a plynech.
Nevypuštěno žádné učivo, nepřesunuto žádné učivo.
Konverzace v anglickém jazyce – Halyna Tomaševska
Vyučování anglického jazyka ve třídách 7A,B (konverzace AJ) bylo plánováno
prostřednictvím výuky online a veškeré plánované úkoly byly splněny.
Praktika z přírodopisu – Ilona Kodlová
Praktika během vzdálené výuky neprobíhala. Učivo se nebude přesouvat do nového školního
roku. Bude vypuštěno.

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída: VII. B

TU 2019-2020: Ilona Kodlová

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

ČESKÝ JAZYK – Dagmar Kropíková
Veškeré učivo bylo probráno, nic není nutné přesunout do dalšího ročníku ani vypustit.
ANGLICKÝ JAZYK – Helena Spěváková
Celé učivo tohoto ročníku bylo vyloženo v průběhu vzdálené výuky a bude procvičeno
především v měsíci září nového školního roku. Důraz bude kladen hlavně na procvičení
výslovnosti, ústní formu a praktické využití jazyka.
Žádné učivo nebylo vypuštěno ani přesunuto do dalšího ročníku.
Látku budeme prakticky opakovat a procvičovat během celého školního roku a pokud
narazíme na závažnější problém, budeme se problematikou zabývat pečlivěji a věnujeme jí
více času.
ANGLICKÝ JAZYK – Halyna Tomaševska
Vyučování anglického jazyka ve třídách 7B bylo plánováno prostřednictvím výuky online a
veškeré plánované úkoly byly splněny.
NĚMECKÝ JAZYK – Alena Trsková
Probráno veškeré učivo, nic není nutné přesunout do dalšího ročníku ani vypustit.
V září bude učivo zopakováno, především následující témata a gramatické jevy.
(Ich gehe zu Besuch. Mein Tier. Woher kommst du? Sprichst du Deutsch?
Časování pravidelných sloves a nepravidelného slovesa sprechen, vyjádření záporu,
předložky se 3. pádem)
DĚJEPIS – Dagmar Kropíková
Veškeré učivo bylo probráno, nic není nutné přesunout do dalšího ročníku ani vypustit.

VKOZ - Alena Trsková
- veškeré učivo probráno, procvičeno formou pracovních listů
- žádné učivo není potřeba přesunout do nového školního roku ani vypustit
ZEMĚPIS - Oldřich Stellner
Učivo probráno
MATEMATIKA – Ilona Kodlová
Hranoly, hlavně síť, byly probrány jen částečně. Je třeba je více zopakovat. Ostatní učivo bylo
probráno.
PŘÍRODOPIS – Ilona Kodlová
Veškeré učivo bylo probráno. Není nutné nic přesunout ani vypustit.
FYZIKA – Pavel Cehák
- částečná realizace – praktické (pokusné) demonstrování jevů v kapalinách a plynech
- nevypuštěno žádné učivo, nepřesunuto žádné učivo.
PRAKTIKA Z PŘÍRODOPISU – Ilona Kodlová
Praktika během vzdálené výuky neprobíhala. Učivo se nebude přesouvat do nového školního
roku. Bude vypuštěno.

Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů od
1. 9. 2020 vzhledem k mimořádnému opatření uzavření škol ve
druhém pololetí školního roku 2019-2020

Třída:…VIII. …

TU 2019-2020:Pavel Cehák

Konkrétní úprava vzdělávacího obsahu ve třídě po předmětech:
(Které učivo bylo během uzavření školy realizováno pouze částečně, které přesunout do nového školního roku a které zcela vypustit).

Český jazyk – Dagmar Kropíková
Veškeré učivo bylo probráno, nic není nutné přesunout do dalšího ročníku ani vypustit.

Anglický jazyk – Helena Spěváková
Celé učivo tohoto ročníku bylo vyloženo v průběhu vzdálené výuky a bude procvičeno
především v měsíci září nového školního roku. Důraz bude kladen hlavně na procvičení výslovnosti,
ústní formu a praktické využití jazyka.
Žádné učivo nebylo vypuštěno ani přesunuto do dalšího ročníku.
Látku budeme prakticky opakovat a procvičovat během celého školního roku, a pokud
narazíme na závažnější problém, budeme se problematikou zabývat pečlivěji a věnujeme jí více času.

Anglický jazyk – Halyna Tomaševska
Vyučování anglického jazyka ve třídě 8 bylo plánováno prostřednictvím výuky online a
veškeré plánované úkoly byly splněny.

Německý jazyk – Alena Trsková
Následující učivo probráno pouze částečně – bude procvičeno během září.
(Gramatika: skloňování přivlastňovacích zájmen, časování způsobových sloves.
Témata: Kannst du Fußball spielen? Wohin fährst du in Urlaub? Wie ist das Wetter?)
Následující učivo probráno nebylo, bude přesunuto na další školní rok.
(Gramatika: číslovky – datum, letopočet, osobní zájmena ve 4. pádě, předložka für.
Témata: Ich habe Geburtstag.)

Německý jazyk – Renata Hrabalová
Pouze částečně (procvičit během září)
(Gramatika: skloňování přivlastňovacích zájmen, časování způsobových sloves.
Témata: Kannst du Fußball spielen? Wohin fährst du in Urlaub? Wie ist das Wetter?)
Přesunout na další školní rok.
(Gramatika: číslovky – datum, letopočet, osobní zájmena ve 4. pádě, předložka für.
Témata: Ich habe Geburtstag.)

Dějepis – Dagmar Kropíková
Veškeré učivo bylo probráno, nic není nutné přesunout do dalšího ročníku ani vypustit.

VKOZ – Alena Trsková
Veškeré učivo probráno, procvičeno formou pracovních listů
Žádné učivo není potřeba přesunout do nového školního roku ani vypustit

Informatika – Pavel Cehák
Vypuštěno – vektorová grafika, fotografie - přesun do 9. ročníku
Částečná realizace – bezpečnost – doplnit v 9. ročníku

Zeměpis – Oldřich Stellner
Učivo probráno

Matematika – Pavel Cehák
Částečná realizace - Základy statistiky –procvičit práci s daty a diagramy v rámci Inf (9. tř.)
- Konstrukční úlohy – nutno procvičit konkrétní konstrukční úlohy –
částečně v rámci opakováni v M9, částečně v rámci
přípravy např. zkoušky
Nevypuštěno žádné učivo, nepřesunuto žádné učivo.

Přírodopis – Ilona Kodlová
Veškeré učivo bylo probráno. Dědičnost a zásady 1. pomoci je třeba více zopakovat.

Fyzika – Pavel Cehák
Částečná realizace – Jaderná energie – V rámci opakování na začátku 9. ročníku prodiskutovat
např. jadernou elektrárnu a radioaktivitu.
Nevypuštěno žádné učivo, nepřesunuto žádné učivo.

Chemie – Ilona Kodlová
Veškeré učivo bylo probráno. Není nutné nic přesunout ani vypustit.

Praktika z chemie – Ilona Kodlová
Praktika během vzdálené výuky neprobíhala. Učivo se nebude přesouvat do nového školního
roku. Bude vypuštěno.

Seminář a praktikum ze zeměpisu– Oldřich Stellner
Rekreace a cestovní ruch, lidé na Zemi, problémy volného času nebylo realizováno, navrhuji
zcela vypustit.

