
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 19. 10. - 23. 10. 2020 
6. A 

 
 

Předmět 
(kam směřuji) 

  UČIVO HOTOVO 
 

 
 

ČESKÝ JAZYK 
T7 

Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková. 
Dopis - osobní 
Konkrétní úkoly jsou na google učebně.  
 
Konkrétní zadání úkolů je na google učebně.  
V pondělí od 10:25-11:10  proběhne online setkání 
na MEET.  Pozvánka přijde na gmail.  
Na setkání si nachystejte všechny pomůcky do 
českého jazyka. 
Účast na videokonferenci je povinná.  Absence musí 
být omluvená, jako při běžné výuce přes edookit.  
Kdo se nezúčastní, dostane náhradní úkol.  

Dovedu rozlišit podstatná jména hromadná, látková, 
pomnožná. 
Napíšu osobní dopis.  
 
Splnil/la jsem úkoly na google učebně.  
 
Zúčastnil/la jsem se online setkání na MEET.  

MATEMATIKA 
T7 

 

Jednotky času 
převádění jednotek, jízdní řády (kdo nemůže doma 
tisknout, dejte mi vědět, vytisknu vám a nechám v 
pondělí ve škole) 

kód kurzu je: whpijxl 

● zúčastnil/a jsem se v úterý online výuky 
● Vypracoval/a jsem úkoly z učebny 
● Bezchybně převádím jednotky času 
● Vyčtu zadané údaje z jízdního řádu 



 

naše povinná online hodina proběhne v 
úterý 20. 10. v 10:25, nachystejte si 
školní sešit a psací potřeby. Napoprvé si 
to vyzkoušíme všichni dohromady, pokud 
to nebude funkční, příště bychom se 
rozdělili na dvě skupiny. 
dobrovolná konzultace online 
proběhne v pátek 23. 10. v 8:25 
odkaz budete mít v mailu, pro jistotu 
přikládám: 
úterý: 
https://meet.google.com/ynq-xwkc-cir 
pátek: 
https://meet.google.com/fmc-ydeb-duo 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T7 

(Florián) 

Bloggers Unit 2 We are family! 
Family members 
Verb to have 
 
Ve středu (21. 10.) - 12:05 až 12:50 bude povinná          
videokonference na google meet, viz link: 
https://meet.google.com/iww-zxyk-oju?authuser=0 
Přezkoušení ze slovíček. Cvičení z učebnice a       
workbooku (Unit 2A a 2B). Kdo je nemá, jejich         
scan je dostupný v google classroom. 
 
Ve čtvrtek (22. 10.) - 8:25 až 9:10 bude povinná          
videokonference na google meet, viz link: 
https://meet.google.com/quz-shof-ysq?authuser=0 

Ve středu jsem se připojil(a) k videokonferenci. 
 
Ve čtvrtek jsem se připojil(a) k videokonferenci. 
 
 
V classroomu jsem se podíval(a) na videa a zpracoval(a) 
cvičení, které jsem poslal(a) panu učiteli. 
 
 

https://meet.google.com/ynq-xwkc-cir
https://meet.google.com/fmc-ydeb-duo


 

Přezkoušení (u někoho třeba oprava) ze slovíček       
Unit 2. Cvičení z učebnice a workbooku (Unit 2C         
a 2D). Kdo je nemá, jejich scan je dostupný v          
google classroom. 
Další úkoly jsou zadány v učebně Angličtina 6.A        
Florián v google classroom a budou aktivní od        
pondělí.  
Zvací odkaz: 
https://classroom.google.com/c/MTUwOTMyNDIz
MjU5?cjc=rkuhy5i 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T7 

Laušmanová 

skupiny spojeny v rámci opatření proti Covidu, učí        
pouze P. Florián  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T7 

Kolbaba 
 

skupiny spojeny v rámci opatření proti Covidu, učí        
pouze P. Florián 

 

PŘÍRODOPIS 
T7 

Po - Buňka (uč. str. 20 - 23) - pokyny v google            
classroom 
 
St - Písemné opakování - Planeta Země, vznik života         
na Zemi (uč. str. 8-11) - ve středu 21. 10. bude v            
google classroom připraven kvíz na známky, který       
bude potřeba vyplnit v čase středeční hodiny PŘ (st         
11:15), čas na vyplnění bude omezený. 
 
V google classroom je vytvořena třída Přírodopis       
6.A. Byli jste pozváni do této třídy, komu to ještě          
nešlo, zkuste vložit kód této třídy  
htpyaxu 

Učila jsem se o buňkách, vytvořila jsem si zápis a teď už: 
● Vlastními slovy vysvětlím co to je buňka. 
● Vyjmenuji buněčné organely. 
● Vím, čím se od sebe liší rostlinná buňka od živočišné. 
● Ověřil/a jsem si své znalosti on-line cvičením. 

 
Ve středu jsem vyplnil/a kvíz na známky - Ověřil/a jsem si 
své znalosti o sluneční soustavě a vzniku vesmíru, o stavbě 
planety Země a vzniku života na ní. 
 



 

Zde budete mít zadanou práci, můžete se ptát        
pomocí ,,Stream” nebo mě můžete kontaktovat      
emailem. Pokud byste potřebovali konzultaci např.      
videohovorem, ozvěte se, můžeme se domluvit. 

DĚJEPIS 
T7 

 

Doba kamenná, železná, bronzová. Pracuji na prezentaci.  
 

ZEMĚPIS 
T7 

Zápis  nového učiva - materiály v učebně (google 
classrom) včetně pokynů 

Pokračujeme v pracovním listu . MAPY 

 

FYZIKA 
T7 

Zápis  nového učiva - materiály v učebně (google 
classrom) včetně pokynů 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T7 

Domov je tam, kde...  Pracuji na prezentaci o své obci. .  
(Znám nejdůležitější stavby ve své obci. Vím, čím jsou 
významné. Znám znak své obce, umím ho popsat.) 

VÝCHOVY 
T7 

VZ - během víkendu 17.-18.10. bude založen kurz a 
rozeslány vám do něj pozvánky (google classroom), 
do kterého budou přidány materiály týkající se 
dosud probíraných témat včetně vašich posterů. 
Prosím o připojení se ke kurzu a zhlédnutí materiálů. 
Pro zájemce bude zveřejněn také dobrovolný úkol 
zaměřen na opakování základních složek potravy. 
 
VV: mrkni na tento odkaz     
https://artsandculture.google.com/explore a  
zkoumej, co se ti z umění/kultury líbí/co tě láká :-).          
Najdeš tam fotografie, prohlídku měst/muzeií,     
kulturních památek, 360° videa, 3D malby, umělce,       
díla,...  
Pracovní činnosti - milí žáci, budu ráda, když si         
najdete čas na jakoukoliv práci doma či na zahradě         
:)  

VZ - jsem připojen ke kurzu (google classroom), seznámil jsem 
se s vloženými materiály, pro zájemce - zopakoval jsem si 
základní složky potravy. 

https://artsandculture.google.com/explore


 

 
JINÁ SDĚLENÍ 

T7 
Během týdne budou probíhat videokonference 
předmětu OSV. Účast na videokonferencích je 
povinná.  Absence musí být omluvená, jako při 
běžné výuce přes edookit. Popovídáme si o tom, jak 
vám jde práce doma, jestli potřebujete jakýmkoli 
způsobem pomoct apod.  
Termíny:  
Pondělí 9:20-10:05 
Pátek 9:20-10:05 
 
Pokud byste cokoliv potřebovali, pište kdykoli na 
chat v učebnách nebo přímo na gmail.  

 

 

 


