
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 16. 11. - 20. 11. 2020 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl mám splněn, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T11 

Ověřování znalostí: 
ne 

videohovor 
  Pondělí 10:25 - 

11:10 
Pá 

(8:25-9:10) 
konzultace 

kdykoliv dle potřeby 

Podstatná jména obecná a vlastní 
 
Prezentace knih (čtenářský list):  
28. 10. Mikuláš Veselý 
4. 11. Jakub Paulas 
11. 11. Petr Mazour 
18. 11. Daniel Felkl, Daniel Samson 

Rozliším podstatná obecná a vlastní.  
Učím se správně psát velká a malá písmena, učím 
se pravidla jejich používání. 
Zúčastnil/a jsem se videokonferencí. 

MATEMATIKA 
T11 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor: 16.11. 
konzultace: 20.11. 

Základní rovinné útvary 
- Online hodina bude  v pondělí 16. 11. v 11:15 

 
 
 

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

 
● 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) 

  



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T11 

(Laušmanová) 

1. Vypracuj úkol v google classroom - audionahrávku 
 

2. Přijď na videokonferenci - protože v úterý odpadá kvůli volnu, sejdeme se            
VŠICHNI  společně ve čtvrtek v 8.25 

Mám hotovo úkoly na classroom - 
audionahrávku 
 Zúčastnil/a jsem se videohovoru 
Popíšu den ve třetí osobě 

ANGLICKÝ JAZYK 
T11 

(Kolbaba) 

  

PŘÍRODOPIS 
T10+11 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: středa 
12.11. v 10:25-11:10 

- 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 

Ověřování znalostí: 
ne 

Videohovor: ne 
Nepovinná 
konzultace: 
Úterý 10.11.  

10:25 - 11:10 
 

Pravěk - doba železná 
 
Úkoly jsou v učebně. 
Dobrovolná konzultace přes MEET - po předchozí domluvě! Pište na stream do            
učebny. 

 
Podíval/a jsem se na video. 
Splnil/a jsem úkol a včas odevzdal/a. 
 
 
Napíši alespoň 3 charakteristické znaky doby 
železné. 
Vysvětlím,  jaký vliv na život lidí měl rozvoj 
nástrojů. 
 

ZEMĚPIS 
T11 

Atmosféra - složení a funkce ● Opakoval/a jsem si učivo o litosféře 
 

● Popíšu, co je atmosféra 



 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor: ne 

● Vyjmenuji její složení a funkci 
 

FYZIKA 
T11 

Zápis k nové látce Dráha a čas pohybu 
 včetně pokynů Vám přijde do učebny/classroom. 

 

IVT 
T11 

Média a druhy médií 

Zadání na tento týden najdete v google učebně. Najdete je tam nejpozději v             
pondělí 16. 11. 2020. 

Vyjmenuji několik různých typů médií. 
Vysvětlím rozdíl mezi veřejnoprávními a soukromými 
médii. 

VÝCHOVY 
T11 

Vv + Pč - zkus vyrobit svého odpaďouše :-) těšíme se na foto: 
https://www.gvuo.cz/data/files/9c3647171443f8b34cd42402ada2abcd_odpado
us.jpg  
 
Ov - oslav státní svátek 17. listopadu, zopakuj si, proč ho slavíme a zavzpomínej na               
loňské oslavy ve škole :-). 
 
VZ: Vyber si tři věci, které jsi v tomto týdnu jedl/a a podívej se na obal na jejich                  
složení. Zamysli se, jak moc byly zdravé, čeho obsahovaly hodně a čeho málo.             
Pokud chceš, můžeš mi o tom napsat, ale není to povinné.  

 

SPP 
T11 

Videohovor bude 
probíhat vždy v 

ÚTERÝ od 11:15 - 
12:00 

Nachystej si PS - Zábavné čtení (nejen) pro dyslektiky. 
V něm budeš mít vypracované cvičení C,D,F na str. 39,  
Tento týden budeš mít videohovor ve čtvrtek v 10:00, je to náhrada za úterní              
státní svátek. 

 

JINÁ SDĚLENÍ 
T11 

Milí žáci, 
 
Hlídejte si prosím termíny MEETů (jsou napsány v TP pod názvem předmětů a 
najdete je také v rozvrhu Vaší třídy v edookitu - ikonky kamerek, jsou pevně 
dané, každý týden ve stejný čas a den). Pokud se povinné videokonference 
nezúčastníte, dostáváte absenci (A). Pokud Vám selhalo připojení, technika,... 
napište obratem učiteli, proč jste se nepřihlásili.  
 
Absenci dostáváte na konci týdne také, pokud neodevzdáte úkol do jakéhokoli 

 

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


 

 

předmětu (vyjma výchov), pokud nerozumíte, proč Vám v edookitu svítí absence, 
pište přímo učiteli, který absenci do edookitu zadal.  
Hlídejte si také včasné odevzdání úkolů (je to jedno z kritérií při hodnocení). 

 
Děkujeme Všem za spolupráci a přejeme Vám pohodový úterní 

sváteční den! :-) 
K + L 


