
       PLÁN VÝUKY OD 16.-20. 3. 2020 
TŘÍDA VI.A 

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
(Navrátilová) 

T28 

Slovní druhy 
- procvičujte určování 

ml.kategorií u podstatných a 
přídavných jmen 

- do sešitu vypracujte: uč. str 
16/cv.6a), str.23/cv.2, 
str.33/cv.5,6,7,8,  

- opakujte druhy zájmen - na 
umimeto 

Sloh 
- napište mi dopis, o tom, co 

děláte doma během prázdnin 
(rozsah - 20-30 vět) - odevzdáte, 
až opět začneme chodit do školy 

Četba 
- čtěte své knihy, napište zápis do 

čtenářského deníku - odevzdáte, 
až opět začneme chodit do školy 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T28 

 
Unit 1: přítomný prostý čas 

My day 
 

pracovní sešit po str.9 včetně 
 

My day: Napište o svém dni, asi 15  vět, ve třetí 
osobě (Lucka gets up…) Popište co děláte od rána 

do večera. (vyberte si jakýkoli den v týdnu)  



Před vypracováním doporučuji zhlédnout video s 
doplňováním slov na 

https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-vocab
ulary-my-day-daily-routine-learn-english-kids-engl 

Prosím pošlete mi úkol na  
lausmanova.zsdeblin@gmail.com 

Je také zadán úkol na umimeto.org 
Třída: Deblín Lau6, heslo Lau5 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T27-mimořádný 

Project 1 Culture People 
Učebnice str. 72, cvičení 1,  
úkoly a) a b). 

 

 Učebnice str. 72, cvičení 1,  
úkol a) přečti znovu informace o lidech 1 - 5 
úkol b) vytvoř si v notebooku tabulku a doplň 
informace z textů dle vzoru. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T28 

Present Simple 
 

Unit 1 vocabulary - po návratu 
do školy 

Present Simple - přečíst si (raději po částech) článek 
opakující učivo: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-prit
omny-cas-prosty 

V pracovním sešitě vypracovat všechny cvičení na 
stranách 4 a 5. 

MATEMATIKA 
T28 

Váhy 
PS 57 - 60 

Desetinná čísla - opakování 

 Práce v pracovním sešitu: 

- Všichni žáci by měli mít hotové cvičení: str. 
58/1, 2, 59/3 

- Rychlejší a šikovnější mohou udělat jakékoliv 
další cvičení ze stran 58 - 60. 

- Každý pátek (počínaje dnešním, budu na 
edookit posílat správné výsledky z předešlého 
týdnu z pracovního sešitu, aby si žáci mohli 
provést kontrolu. 

Umímeto.org - heslo třídy: JJ6.AM 

- Všichni žáci vypracují cvičení označené “Pro 
všechny žáky” 

https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-vocabulary-my-day-daily-routine-learn-english-kids-engl
https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-vocabulary-my-day-daily-routine-learn-english-kids-engl
https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty
https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty


- Pro zájemce je připravené cvičení “Výzva” 

Žáci budou hodnoceni na základě plnění domácích 
úkolů na stránkách Umimeto.org 

V případě potřeby mi napište na Edookit, nebo mail 
jahorna.zsdeblin@gmail.com 

PŘÍRODOPIS 
T28+29 

Žahavci  (T27: Prosím o písemné vypracování do sešitu otázek 
a úkolů v učebnici ze stran 45 a 47.) 
T28 + 29:  

1. Nastudovat (přečíst minimálně v učebnici + 
stručný zápis) kapitolu ,,Žahavci” str. 48 - 51 

2. nákres s popisem nezmara (dle str. 48) 
3. písemně odpovědět na otázky v učebnici na str. 

51 
4. zhlédnout videa na youtube:  

● Nezmar žere buchanku: 
https://www.youtube.com/watch?v=oT
ZNxhrUgyE 

● Zázračná planeta - Medúzy Dokument 
cz 
https://www.youtube.com/watch?v=Dp
Bfq3ua7Qc 

5. doporučuji animovaný film Hledá se Nemo ;-) 
 

DĚJEPIS 
T28 

Peloponéská válka 

Vzestup Makedonie 

 Napište referát o minimálně 20 větách, co vás zaujalo 
na videu ze starověkých Athén, které jste viděli 
minulý týden 
(https://www.youtube.com/watch?v=-a8cWF-29lI). 

Můžete psát o stavbách, sochách, řemeslech 
(keramika, sochařství, stavebnictví, ...), chrámech, 

mailto:jahorna.zsdeblin@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=oTZNxhrUgyE
https://www.youtube.com/watch?v=oTZNxhrUgyE
https://www.youtube.com/watch?v=DpBfq3ua7Qc
https://www.youtube.com/watch?v=DpBfq3ua7Qc
https://www.youtube.com/watch?v=-a8cWF-29lI


oděvech, chování lidí, divadlu, vyobrazení bohů a 
hrdinů… 

Referát mi pošlete na učitelský e-mail do 22. 3. 2020. 

Pro inspiraci se můžete i podívat na video srovnávající 
zobrazená místa se současností 

https://www.youtube.com/watch?v=449m6yXWwR8 

ZEMĚPIS 
T28 

V učebnici si přečti kapitolu na straně 
76-77 - Lidé na Zemi 

 

 Edookitem ti přijde pracovní list ten si vytiskni a 
vypracuj nebo stáhni do PC otevři v malování a vyplň. 
Hotový opět odešli na mail pana učitele. 

FYZIKA 
T28 

V učebnici si přečti kapitolu na straně 
66-68 - Elektrické pole 

 

 Z kapitoly si vypiš zápis str. 68 modrý odstavec a 
nakresli obrázky na str. 67 (poslední dvojici uplně 
dole nemusíš překreslovat), ješte jednou si pust video 
https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y 
 a všímej si projevů elektrického pole (předměty jsou 
ovlivňována na dálku bez doteku s nabitým tělesem) 

INFORMATIKA 
T28 

Sociální sítě - výhody i hrozby s nimi 
spojené 

 Podívejte se na video na tomto odkazu a projděte si 
infolist, na který zde najdete odkaz: 
https://www.o2chytraskola.cz/clanek/21/zabezpeceni-s
ocialnich-siti/3275 
Ještě se mrkněte na krátké video, shrnující základní 
pravidla pro bezpečné použití sociálních sítí: 
https://www.o2chytraskola.cz/video/46 

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA T28 

Projekt, já jako osobnost  Podívej se na libovolný díl z cyklu Gen: 
http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=gen&submitS
earch=Hledej+video&cx=000499866030418304096%
3Afg4vt0wcjv0&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8 A 
zkus se opět zamyslet nad sebou jako osobností, o 
které by mohl být za 50 let další díl. Do sešitu OV, 
napiš svoji představu o sobě, Začni: Za padesát let 

https://www.youtube.com/watch?v=449m6yXWwR8
https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y
https://www.o2chytraskola.cz/clanek/21/zabezpeceni-socialnich-siti/3275
https://www.o2chytraskola.cz/clanek/21/zabezpeceni-socialnich-siti/3275
https://www.o2chytraskola.cz/video/46
http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=gen&submitSearch=Hledej+video&cx=000499866030418304096%3Afg4vt0wcjv0&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8
http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=gen&submitSearch=Hledej+video&cx=000499866030418304096%3Afg4vt0wcjv0&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8
http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=gen&submitSearch=Hledej+video&cx=000499866030418304096%3Afg4vt0wcjv0&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8


bude díl Genu o …., protože jsem se stal/a a dokázal/a, 
objevil/a….těším se na počtení! 

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA T28 

Zpracovat prezentace dle zadání a 
odeslat  paní učitelce na 

kolegarova.zsdeblin@gmail.com 

  

Jiná sdělení 
T28 

 
Učivo pro domácí vzdělávání se bude žákům sdělovat prostřednictvím týdenních plánů a přílohy k učivu (pracovní 
listy) se budou posílat jako přílohy zprávou v edookitu. V případě nejasností se neváhejte obrátit na vyučující 
prostřednictvím mailu či edookitu. 

 


