
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 2. 11. - 6. 11. 2020 
6. A 

 
 

Předmět 
(kam směřuji) 

  UČIVO HOTOVO 
 

 
 

JINÁ SDĚLENÍ 
(OSV) 

T9 

Videohovor: 2.11., 6.11. 

V edookitu máte zprávu s informacemi o nových 
gmailech.  
 
V pondělí 2.11 v 8:30 prohne videohovor, abychom zjistili jak nám 
fungují nové emaily a vyřešili případné problémy, aby mohla začít 
bezproblémová online výuka.  

Musíte být přihlášeni na nových mailech.  
Odkaz je v učebně OSV nahoře na barevné ploše, pod názvem 
učebny.  
 
Druhé setkání proběhne opět v pátek od 9:20 do 10:05. 
Přes stejný odkaz.  
 

 

ČESKÝ JAZYK 
T9 

Ověřování znalostí: ne 

Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková - opakování 
Podstatná jména abstraktní, konkrétní - opakování 
Podstatná jména obecná a vlastní 
 

Vypracoval/la jsem úkoly v pracovní sešitě a 
v učebně google classroom.  
Zúčastnil/la jsem se MEETu.  
 



 

Videohovor: 2.11. 
Konzultace: pište 

kdykoli 
 

Konkrétní úkoly jsou na google učebně.  
V pondělí 2.11. proběhne MEET OD 10:25 DO 11:10. 
Odkaz je v učebně nahoře na barevné ploše. 
Na setkání si nachystejte všechny pomůcky do českého jazyka. 

Rozliším podstatná jména pomnožná, 
hromadná, látková. 
Rozliším podstatná jména abstraktní, 
konkrétní. 
Rozliším podstatná jména obecná a vlastní. 
 

MATEMATIKA 
T9 

Ověřování znalostí: ne  
Videohovor: 3.11. 
Konzultace: 6.11. 

Zaokrouhlování, odhady, počítání s kalkulačkou 
 
 

● Vypracoval/a jsem úkoly v učebně 
● Zúčastnil/a jsem se online výuky 

 
● bez chyby zapisuji všechna čísla 
● bez chyby zaokrouhluji všechna čísla 
● používám kalkulačku a nedělám 

chyby 
● zjednoduším úlohu a odhadnu 

výsledek 
ANGLICKÝ JAZYK 

T9 
(Florián) 

Ověřování znalostí:  
ne  

 
Videohovor:  

skupina 1 - čtvrtek 
skupina 2 - středa  

 
Konzultace: 

dle potřeby přes e-mail 
 

Bloggers Unit 3A Wake up  
● Denní aktivity (Daily activities) 
● Přítomný čas prostý  (Present simple - positive) 

 
1. V učebnici na straně  59 si prostuduj tabulku tvorby 

přítomného času prostého (Present simple) a udělej cvičení 
1, 3, 4 a 5 na stranách 58 a 59. Poslechy si uděláme v online 
hodině. 

2. V pracovním sešitě na straně 66 se nauč slovíčka a fráze 
lekce Unit 3A. V online hodině si je procvičíme. 

3. V pracovním sešitě na straně 10 je vysvětlení použití a 
tvorby času present simple. Přečti si to. Vypracuj všechna 
cvičení (1-6) na stranách 8 a 9. Cvičení 6 použij na splnění 
úkolu, který najdeš v classroomu. 

4. Kdykoli v týdnu se přihlaš do učebny Angličtina 6.A 
Florián v google classroom a splň zadaný úkol.  

Kod kurzu: jve3ie5  

 
1. Prostuduji tvorbu přítomného času 

prostého (Present simple) a udělám 
zadaná cvičení v učebnici a pracovním 
sešitě. 

2. Naučím se slovíčka Unit 3A. 
3. V google classroom vypracuji a odešlu 

úkol 
4. Ve středu nebo ve čtvrtek (podle 

skupiny, ve které jsem) se zúčastním 
videokonference na Google meet. 

 
Rozdělení třídy do dvou skupin z důvodu 
větší efektivity v online hodinách (zasláno i 
mailem): 
 
Skupina 1 6.A AJ 1  (hodina  ve čtvrtek 



 

             Zvací odkaz: 
https://classroom.google.com/c/MjAwMDI3NTUzMDcz?cjc=jve3ie
5 

5. Ve středu (4. 11.) - 12:05 až 12:50 bude povinná 
videokonference na google meet pro skupinu 2. Připojíte se 
přes Classroom (pozvánka je v učebně nahoře na barevné 
ploše) nebo přes link: 

https://meet.google.com/lookup/aq3juvr6yq 

6. Ve čtvrtek (5. 11.) - 8:25 až 9:10 bude povinná 
videokonference na google meet pro skupinu 1. Připojíte se 
přes Classroom (pozvánka je v učebně nahoře na barevné 
ploše) nebo přes link::  

https://meet.google.com/lookup/aq3juvr6yq 

 
 

08:25 - 09:10)  
Běluša 
Mičánek 
Mytyzková 
Růda 
Sedláčková 
Svoboda Josef 
Šebesta 
Tůmová 
Vranka 
Zavřel 
 
Skupina 2 6.A AJ 2 (hodina  ve středu 12:05 
- 12:50) 
Doktor 
Engelbrechová 
Jandek 
Klíma 
Kolegárová 
Kratochvílová 
Prokeš 
Příhodová 
Svoboda František 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T9 

Laušmanová 

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

ANGLICKÝ JAZYK 
T9 

Kolbaba 
 

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

https://classroom.google.com/c/MjAwMDI3NTUzMDcz?cjc=jve3ie5
https://classroom.google.com/c/MjAwMDI3NTUzMDcz?cjc=jve3ie5
https://meet.google.com/lookup/aq3juvr6yq
https://meet.google.com/lookup/aq3juvr6yq


 

PŘÍRODOPIS 
T9 

Ověřování znalostí: 
Středa 4.11. 

test 

Videohovor:  
Konzultace: Kdykoliv 
podle potřeby, napište 
nejlépe na stream v 

učebně. 
 
 

Pondělí 2. 11.: 
Buňka - opakování na středeční test 
Mnohobuněčné a jednobuněčné organismy 
 
Zadání v google classroom Přírodopis 6.A. 
 
 
Středa 4. 11.: 

● na google classroom vyplň krátký test (9 otázek s výběrem 
možnosti) na buňku (učivo v učebnici str. 20-23) 

● přístup do testu bude od 11:20 a bude časově omezen. 
Pokud se ti test nenačte hned v 11:20, buď v klidu, chvíli 
počkej nebo zkus obnovit stránku. Pokud budeš mít 
technické potíže, napiš, domluvíme se. 

●  
Kód nové učebny Přírodopis 6.A: c46fwoe 

Splnil jsem zadané úkoly a teď už: 
-> znám funkci hlavních buněčných organel, 
pokud ne úplně, musím si na středeční test 
látku o buňce ještě zopakovat 
-> vysvětlím rozdíl mezi buňkou rostlinnou, 
živočišnou a bakteriální 
 
-> vysvětlím, co znamenají pojmy 
,,jednobuněčný” a ,,mnohobuněčný” 
organismus 
-> uvedu alespoň 2 příklady jednobuněčného 
a mnohobuněčného organismu 
 
-> ověřil/a jsem si své znalosti o buňce 

DĚJEPIS 
T9 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Konzultace:pište 
kdykoli 

Pravěk - základní rozdělení 
 
Konkrétní úkoly jsou v učebně.  

Splnil/la jsem úkoly v google učebně. 
 
Seznámil/la jsem se se základním rodělením 
pravěku. 
Znám 3 informace po prvních pravěkých lidech.  

ZEMĚPIS 
T9 

Ověřování 
znalostí:6:11.  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
Projdu si pracovní list - Mapa a práce s mapou 

V pátek v rámci hodiny 11:15-12:00 
 budeme psát na tuto látku TEST 

TEST - Vám přijde do učebny a bude online formou 

 

FYZIKA 
T9 

Ověřování znalostí:  

 
Zápis k nové látce Pohyb a rychlost 

 včetně pokynů Vám přijde do učebny/classroom. 

 



 

Videohovor:  
Konzultace:  

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T9 

Úkoly jsou v učebně.  Znám svoji obec.  

VÝCHOVY 
T9 

VZ - energetický příjem a výdej 
VV - zkus splnit tento zajímavý úkol, fotku mi potom pošli na 
e-mail. Těším se! :-)  
https://www.gvuo.cz/data/files/a66172d6380a49aee653684a1f4
4fdb3_03-Promen-se.jpg 
PČ - ve volné chvíli se můžeš podívat na video, jak se vyrábí tužky :) 
odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=rghtvCrDC9s 
 

VZ - přečetl jsem si materiál a poté se podíval na 
video 

 

 

https://www.gvuo.cz/data/files/a66172d6380a49aee653684a1f44fdb3_03-Promen-se.jpg
https://www.gvuo.cz/data/files/a66172d6380a49aee653684a1f44fdb3_03-Promen-se.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rghtvCrDC9s

