
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 16 . 11. - 20. 11. 2020 
6. A 

 
 

Předmět 
(kam směřuji) 

  UČIVO HOTOVO 
 

 
 

JINÁ SDĚLENÍ 
(OSV) 
T11 

Videohovor: 
16.11.,20.11.  

MEETy proběhnou: 
pondělí  9:20 - 10:05 
pátek 9:20 - 10:05 
 
Připravte si případné dotazy, připomínky... 

 

ČESKÝ JAZYK 
T11 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: 16.11. 
Konzultace: pište 

kdykoli 
 

Vzory podstatných jmen a slovní druhy - opakování 
Pravopis - opakování 
 
Konkrétní úkoly jsou na google učebně.  
V pondělí 16 .11. proběhne MEET OD 10: 25 DO 11:15. 
Na setkání si nachystejte všechny pomůcky do českého jazyka. 

Vypracoval/la jsem úkoly v pracovní sešitě a 
v učebně google classroom.  
Zúčastnil/la jsem se MEETu.  
 
Přiřadím podstatná jména ke vzorům.  
U slov určím slovní druh. 
Napíši popis budovy..  

MATEMATIKA 
T11 

Ověřování znalostí: ne  
Videohovor: 18.11. 

Základní rovinné útvary 
 
online hodina vyjímečně 18. 11. v 9:20 
 

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

 



 

Konzultace: 20.11. ● Vyvětlím pojmy kolmost, 
rovnoběžnost, různoběžnost a 
totožnost 

● Bez chyby se orientuji a zapiosuji body 
v soustavě souřadnic 

● Sestrojím kolmici a rovnoběžku 
procházející daným bodem 

ANGLICKÝ JAZYK 
T11 

(Florián) 

Ověřování znalostí: 
ne 

 
Videohovor:  

skupina 1 - čtvrtek 
skupina 2 - středa  

 
Konzultace: 

dle potřeby přes e-mail 
 

Bloggers Unit 3C An ideal timetable  
● What time is it? 
● Přítomný čas prostý - otázka (Present simple - Wh = 

What a When question) 
● Slovíčka Unit 3C 

 
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a co zpracovat 

v učebnici a pracovním sešitě. 
2. V Classroomu najdeš zadaný termínovaný úkol na present 

simple.  
3. Ve středu (18. 11.) - 12:05 až 12:50 bude povinná online 

hodina na google meet pro skupinu 2.  
4. Ve čtvrtek (19. 11.) - 8:25 až 9:10 bude povinná online 

hodina na google meet pro skupinu 1. 

 
 

 
1. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v 

učebnici a pracovním sešitě.. 
2. V google classroom vypracuji a odešlu 

úkol 
3. Ve středu nebo ve čtvrtek (podle 

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

 
Skupina 1 6.A AJ 1  (hodina  ve čtvrtek 
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 
T11 

Laušmanová 

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

ANGLICKÝ JAZYK 
T11 

Kolbaba 
 

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

PŘÍRODOPIS 
T10+11 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: středa 11.11. v 

11:15-12:00 - nepovinná 
konzultace! 

Konzultace:  Kdykoliv podle 
potřeby, napište nejlépe na 

stream v učebně. 
 
 

Viry, bakterie, sinice - plán na 2 týdny! 
Zadání v google classroom Přírodopis 6.A. 
Dobrovolný meet - přes odkaz v učebně! 

Splnil jsem zadané úkoly a teď už: 
->jmenuji alespoň 1 příklad v čem se liší vir x 
bakterie x sinice 
-> jmenuji příklady prospěšného působení 
bakterií, popřípadě i virů a sinic 
-> jmenuji možná rizika způsobená viry, 
bakteriemi a sinicemi 
-> jmenuji zásady ochrany před nemocemi 
způsobenými viry a bakteriemi popř. i 
sinicemi 

DĚJEPIS 
T11+12 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Pravěk  
 
Konkrétní úkoly jsou v učebně.  

Pracuji na úkolech v google učebně. 
 
Znám jednu informaci ke každému 
předchůdci člověka.  



 

 

 

Konzultace:pište 
kdykoli 
ZEMĚPIS 

T11 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
Zápis k nové látce Desková tektonika 

 včetně pokynů Vám přijde do učebny/classroom. 
 

 

FYZIKA 
T11 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
Zápis k nové látce Dráha a čas pohybu 

 včetně pokynů Vám přijde do učebny/classroom. 
 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T11 

Úkol je v učebně. Tentokrát je dobrovolný.  Znám tři informace o státním svátku - 17. 
listopadu.  

VÝCHOVY 
T11 

VZ - Rizika spojená s nezdravým stravováním 
VV + Pč:  zkus vyrobit svého odpaďouše :-) těším se na foto: 
https://www.gvuo.cz/data/files/9c3647171443f8b34cd42402ada
2abcd_odpadous.jpg  
 

VZ - Uvědomuji si rizika spojená s 
nezdravým stravováním 

https://www.gvuo.cz/data/files/9c3647171443f8b34cd42402ada2abcd_odpadous.jpg
https://www.gvuo.cz/data/files/9c3647171443f8b34cd42402ada2abcd_odpadous.jpg

