
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 12. 10. - 16. 10. 2020 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl mám splněn, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T6 

 
 

 

Mluvnice: Opakování slovních druhů PS str. 10 - 11. 
 
Literatura: Pracovní list, který jste dostali ve škole - R. Fulghum:           
Všechno, co doopravdy potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské          
školce 
 
Všechny Vás postupně přidám do učebny na Google classroom s          
názvem Český jazyk 6. B, kde mě můžete v chatu kontaktovat s dotazy             
(musíte mít založený g-mail, pokud ve třídě ještě nejste, napište mi na            
e-mail), pozvánku do učebny máte od pátku právě na g-mailu.  
Online tam pro Vás budu: 
Út 11:15 - 12:00 
Pá 8:25 - 9:10 
 
V případě potřeby mi můžete napsat také na e-mail, odpovím co           
nejrychleji. 

● Dokáži vyjmenovat slovní druhy, znám 
jejich číslici, kterou je značíme, 

● procvičil/a jsem si poznávání slovních 
druhů v textu v různých typů cvičeních, 
umím je použít v textu, 

● zamyslel/a jsem se nad tématem z 
pracovních listů do literatury, zkusil/a jsem 
zapřemýšlet nad dalšími pravidly a 
sepsal/a jsem je, 

● zkusil/a jsem pracovat s ukázkou a 
zapřemýšlet se nad otázkami po textu, 

● popřemýšlím, jak se s ostatními spolužáky 
podělím o své nápady (pravidla). 

 
Vše ve škole po příchodu zkontrolujeme, 
okomentujeme, zdůvodníme si. 

MATEMATIKA 
T6 

Počítání s desetinnými čísly 
Všechny pokyny jsou v Google classroom, odkaz na učebnu pošlu v           
neděli večer, pro jistotu píši ještě zde: 

- Nejsprve se podívejte na videa z Youtube (sčítání, odčítání,         
násobení, dělení desetinných čísel) 

- Pak pracujte v pracovním sešitu z páté třídy, druhý díl str.           
41/2,3 (kdo jej nemá, dostal kopii, případně je možné si          
stránku vytisknout na GC - google classroom), stránku        
vypracovat a poslat  

 
● Podíval/a jsem se na videa 
● Vypočítal/a jsem příklady z pracovního 

sešitu 
● Sčítám a odčítám desetinná čísla 
● Násobím a dělím desetinná čísla 



 

- Kdo bude mít zájem, dobrovolné příklady budou i na UmimeTo 
- Heslo třídy je deblin6.B 

 
Kdybyste potřebovali poradit, vysvětlit, povzbudit, pište (mail,       
edookit, Google Hangoust, Google meet) budu Vám k dispozici: 
pondělí : 11:30 - 12:00 
Pátek: 10:30 - 11:00 

ANGLICKÝ JAZYK 
T6 

(Florián) 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
T6 

(Laušmanová) 
 

Bloggers Lekce 3 
Vypracuju pracovní list Emma´s daily routine 
V pracovním sešitě vypracuju strany 8-13 a str.16-17  
Procvičuju na umimeto. Název třídy Deblín Lau6, heslo Lau6- pro ty,           
co nepatří do mé skupiny. Je tam zadán úkol. 

Mám hotový pracovní list i stránky z 
pracovního sešitu, obojí ve škole 
odevzdám. Vypracuju úkol na umimeto. 
Popisuju svůj den a volný čas. 
Sdělím, kolik je hodin. 
Popíšu svůj rozvrh. 
Používám časové příslovce (never, always…) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T6 

(Kolbaba) 

  

PŘÍRODOPIS 
T6 

 

Buňka, uč. str. 20 - 23 - přečíst, stručně vypsat zápis do sešitu: 
● Nadpis: Buňka 
● Co to je buňka?  
● Vypsat buněčné organely, např. cytoplazma - tekutá, vyplňuje        

vnitřek buňky. 
● Čím se od sebe liší rostlinná buňka od živočišné. 

Pracovní list (obrázek s buňkou živočišnou a rostlinnou) - k          
vyzvednutí v pondělí ráno ve škole, popřípadě k dodělání další týden. 

+ On-line cvičení (kraťoučké, dobrovolné): 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1936 
 

Vlastními slovy vysvětlím co to je buňka. 
Vyjmenuji buněčné organely. 
Vím, čím se od sebe liší rostlinná buňka od 
živočišné. 
Pokud jsem si vyzvedl/a pracovní list, mám jej 
vyplněný a vlepený v sešitě. 
Ověřil/a jsem si své znalosti on-line cvičením. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1936


 

DĚJEPIS 
T6 

 

Pravěk - vyberte si téma k prezentaci (cokoliv, co vás zaujme v            
učebnici str. 21 - 35)  

- Vytvořte prezentaci na papír A3 (název, časové vymezení,        
informace - hesla, zajímavost, obrázek) 

- Kdo chce může i na PC (alespoň 5 slidů, jinak kritéria stejná, +             
uvést zdroje, odkud jste čerpali) 

- Připravte se i na prezentaci své práce v hodinách D (v týdnu od             
19.10) 

- Po prezentování vám ostatní mohou klást otázky 
- Hodnocení - jedna známka za vytvořenou prezentaci a druhá         

známka za odprezentování vaší práce 
- Informace naleznete i na Google classroom pod názvem        

Dějepis 6.B (v pondělí pošlu odkaz) 
 

- Vybral/a jsem si téma, které je mi blízké a 
zjistil/a jsem si k němu základní informace. 

- Vytvořil/a jsem prezentaci podle zadaných 
kritérií 

- Připravil/a jsem se na ústní prezentování 
své práce  

 

ZEMĚPIS 
T6 

 

Litosféra 
- Během neděle vám přijde odkaz na Google classroom 
- Podíváte se na video 
- Nakreslíte si do sešitu obrázek podle pokynů a popíšete jej 

● Podíval/a jsem se na video 
● Alespoň jednou větou  popíšu litosféru 
● Podle pokynů jsem si zapsal/a a zakreslil/a 

stavbu litosféry do sešitu 
● Sám/sama popíšu stavbu litosféry 

FYZIKA 
T6 

TEST - Těleso a látka, skupenství a jeho přeměny, atom a molekula Vím, jak se nazývá nejmenší nedělitelná částice, z 
které jsou všechny látky. Dokážu ji namalovat a 
popsat. Rozumím, co je prvek, co sloučenina a 
molekula. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T6 

 

  



 

JINÁ SDĚLENÍ 
T6 

Milí žáci a rodiče,  
 
v tomto týdnu se učíte distančně, znovu se ve škole uvidíme v pondělí 
19. října (výuka klasicky dle rozvrhu, tzn. proběhne i nultá 
pondělní hodina). Děkuji Všem, kteří si již založili g-mailové adresy, 
postupně Vás přidáváme do jednotlivýchpředmětů do Google 
classroom. Prosím, kdo ji ještě nezaložil, ať tak učiní co nejdříve.  
 
Google classroom i google meet jdou nainstalovat jako aplikace do 
mobilu. 
 
Prosím, přihlašte se do třídy také na umimeto:  
Název - Deblín 6.B 2020/2021 
Heslo - deblin6.B 
 
Sledujte průběžně EDKT a právě g-mailovou adresu, kam Vám 
budou chodit pozvánky od vyučujících. 
 
Nám všem mnoho sil a děkujeme za spolupráci! :-) 

L+K 
 

 

 


