
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 2. 11. - 6. 11. 2020 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl mám splněn, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T9 

Ověřování znalostí: 
ne 

 
videohovor 

                  Po 8:30 (viz 
jiná sdělení) 

 
Pá 

(8:25-9:10) 
 

konzultace 
kdykoliv dle potřeby 

 

Podstatná jména pomnožná, látková, hromadná 
 
Práce s textem: O kulaťoučkém dědečkovi 
 
Všechna práce je zadána v učebně Český jazyk 6. B v google classroom, najdete tam               
všechny potřebné informace. Odkaz na videokonferenci Vám přijde den předem na           
gmail. 
 

Dokáži popsat podstatná jména pomnožná, látková 
a hromadná, rozeznám je od sebe a dokážu správně 
uvést příklad ke každému z nich. 
Vypracoval/a jsem příslušná cvičení v PS a včas 
odevzdal/a. 
Správně jsem seřadil/a ukázky textu tak, jak jdou 
za sebou. 
Našel/la jsem v textu slova, která do něj nepatří, z 
nich jsem sestavil/a jméno dědečka. 
Splnil/a jsem úkol, který jsem si vybral/a a který se 
vztahuje k textu. 
Odpovědi jsem vyplnila včas do kvízu. 
 

MATEMATIKA 
T9 

Ověřování znalostí - 
ne 

videohovor 2.11. 
konzultace 6.11. 

Zaokrouhlování, odhady, počítání s kalkulačkou 
- Práce s pracovním listem 

-  
 
 

● 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) 

  



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T9 

(Laušmanová) 

1. Vypracuj úkoly v google classroom. 
2. Na umimeto procvič čtení s porozuměním -My school , my classmates 
3. Přijď na videokonferenci - skupina Lau v úterý v 9.20, ostatní ve čtvrtek v              

8.25 

Mám hotovo úkoly na classroom 
 Rozumím textům na umimeto 
Zúčastnil/a jsem se videohovoru 
Popíšu svůj volný čas s použitím příslovcí času 
(never, often, usually…) 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T9 

(Kolbaba) 

  

PŘÍRODOPIS 
T9 

Ověřování znalostí: 
ne 

Videohovor:  
Konzultace: 

Kdykoliv podle 
potřeby, napište 

nejlépe na stream v 
učebně. 

Čtvrtek 5. 11.: 
Mnohobuněčné a jednobuněčné organismy 
Zadání v google classroom Přírodopis 6.B. 
 
Pátek 6. 11.: 
Soustava (systém) organismů 
 
Zadání v google classroom Přírodopis 6.B. 
Kód nové učebny Přírodopis 6.B: tc5dqej 
 
Pokud Vám není něco jasné, pište! Nejlépe do streamu v učebně, třeba poradí i 
spolužák :-) 

Splnil jsem zadané úkoly a teď už: 
-> vysvětlím, co znamenají pojmy ,,jednobuněčný” a 
,,mnohobuněčný” organismus 
-> uvedu alespoň 2 příklady jednobuněčného a 
mnohobuněčného organismu 
 
-> u názvu organizmů určím, který název je rodový 
a který druhový 
-> zamyslel/a jsem se nad tím, podle čeho se názvy 
organismů (někdy)tvoří :-) 

DĚJEPIS 
T9 

Konzultace: 
Úterý  

10:25 - 11:10 

Pravěk - doba kamenná (dělení doby kamenné, zemědělství, společnost) 
 

- Vypracuj úkoly v učebně Dějepis 6.B v GC, včas odevzdej 
- Procvič si své znalosti na on-line cvičeních 
- V úterý se můžeš připojit ke konzultaci 

 
 

1. Přečetl/a jsem si text v učebnici 
2. Vypracoval/a jsem úkoly z učebny a 

odevzdal/a jsem je! 
3. procvičil/a jsem si své znalosti v on-line 

cvičeních  
4. Pokud na to nechci být sám, využívám 

konzultací přes Meet v daném čase. 
ZEMĚPIS 

T9 
  

FYZIKA 
T9 

Zápis k nové látce Pohyb a rychlost 
 včetně pokynů Vám přijde do učebny/classroom. 

 



 

IVT 
T9 

Lži na internetu, co mohou způsobit a jak je poznat 
Zadání na tento týden najdete v google učebně (pozvánky jsem vám již poslal).             
Najdete je tam nejpozději v úterý 3. 11. 2020. 

Lépe rozeznám, co je na internetu pravdivé a co ne. 
Nepodléhám tak snadno nepravdivým informacím. 

VÝCHOVY 
T9 

Vv - zkus splnit tento zajímavý úkol, fotku mi potom pošli na e-mail. Těším se! :-)  
https://www.gvuo.cz/data/files/a66172d6380a49aee653684a1f44fdb3_03-Prome
n-se.jpg 
Ov - tento týden se mrkněte na video o státním znaku ČR: 
https://edu.ceskatelevize.cz/statni-znak-ceske-republiky-5e4421dbe173fa6cb524
a8e5 
Pracovní činnosti: můžeš se podívat na krátké video, jak se vyrábí tužky :) 
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=rghtvCrDC9s 
 
 

 

JINÁ SDĚLENÍ 
T9 

V pondělí 2.11. v 8:30 bude probíhat videohovor s TU (v nové učebně             
Český jazyk 6. B kliknout na odkaz meetu), abychom zjistili, jak nám            
fungují nové emaily a vyřešili případné problémy, aby od úterý 3.11.           
mohla začít bezproblémová online výuka. 
 

Mnoho sil a pevné zdraví! K+L 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/statni-znak-ceske-republiky-5e4421dbe173fa6cb524a8e5
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