
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 30 . 11. - 4. 12. 2020 
6. A 

 
 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
JINÁ SDĚLENÍ 

(OSV) 
T13 

Videohovor: 
 30.11. a 4.12.  

POVINNÉ MEETy proběhnou: 
pondělí 30.11. 9:20 - 10:05 s paní asistentkou Áďou 
pátek 4.12. 9:20 - 10:05 
 
Připravte si případné dotazy, připomínky.. 
7.12. se uvidíme ve škole. Učit se budete podle rozvrhu. Vezměte si 
všechny potřebné věci na daný den (sešity, učebnice, pracovní 
sešity, ..). 
NEZAPOMEŇTE NA ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ! 

 

ČESKÝ JAZYK 
T13 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Konzultace: čtvrtek 
3.12. 12:05-12:50  

Vzory podstatných jmen 
Odchylky od pravidelného skloňování  
Pravopis - opakování 
 
Konkrétní úkoly jsou na google učebně.  
Konzultace je nepovinná, pouze pro ty, kteří mají problém, 
dotaz,.. 

Vypracoval/la jsem úkoly v pracovní sešitě a 
v učebně google classroom.  
 
Přiřadím podstatná jména ke vzorům.  
Dovedu vyskloňovat slova s nepravidelným 
skloňováním. 

MATEMATIKA 
T13 

Ověřování znalostí: ne  

Trojúhelník - druhy, vlastnosti 
- Dobrovolná online hodina bude  v úterý  1. 12. v 10:25 a ve 

středu 2. 12. v 9:20 

● Vypracoval/a jsem úkoly v učebně 
 



 

Videohovor: 
dobrovolný 

 
 
 

● Třídím trojúhelníky podle velikosti 
úhlů a délek stran 

● Popíšu jejich vlastnosti 
ANGLICKÝ JAZYK 

T13 
(Florián) 

Ověřování znalostí: 
ne 

 
Videohovor:  

středa a čtvrtek 
dobrovolný 

 

Bloggers Unit 3  
● Přítomný čas prostý 
● Příslovce četnosti (always, often, usually, …) 
● Slovní zásoba Unit 3 

 
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a co zpracovat 

v učebnici a pracovním sešitě. 
2. V Classroomu najdeš ke zhlédnutí video s quizem k času 

present simple.  
3. Ve středu (2. 12.) - 12:05 až 12:50 bude dobrovolná online 

hodina na google meet pro kohokoli.  
4. Ve čtvrtek (3. 12.) - 8:25 až 9:10 bude dobrovolná online 

hodina na google meet pro kohokoli. 

 
 

 
1. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v 

učebnici a pracovním sešitě.. 
2. V google classroom se podívám na video 

a odpovím otázky quizu. 
3. Ve středu a ve čtvrtek mám možnost 

konzultace na Google meet. 
 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T13 

Laušmanová 

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

ANGLICKÝ JAZYK 
T13 

Kolbaba 
 

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

PŘÍRODOPIS 
T13 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  

Konzultace:  Kdykoliv podle 
potřeby, napište nejlépe na 

stream v učebně. 

Houby 
Zadání v google classroom Přírodopis 6.A: 
 
 

● Popíši stavbu těla hub - obrázek s 
popisem v sešitě 

● Vlastními slovy vysvětlím pojem 
,,mykorhiza” 

Tento týden nic odevzdávat nemusíte, na téma 
navážeme společně ve škole v dalším týdnu :-) 



 

 

 

 
 

DĚJEPIS 
T13 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Konzultace:pište 
kdykoli 

Keltové 
Konkrétní úkoly jsou v učebně.  

Pracuji na úkolech v google učebně. 
 
V sešitě mám poznámky ke svému tématu.  

ZEMĚPIS 
T13 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
Zápis k nové látce Eroze a zvětrávání 

 včetně pokynů Vám přijde do učebny/classroom. 
 

 

FYZIKA 
T13 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
 

Zápis k nové látce Objem 
 včetně pokynů Vám přijde do učebny/classroom 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T13 

Životní prostředí 
Konkrétní úkoly jsou v učebně. 

Zamyslel/la jsem se nad životním prostředím 
ve svém okolí.  

VÝCHOVY 
T13 

VZ - Způsoby zpracování potravin 
VV: pomůžu doma s adventní výzdobou :-) 

 

 

VZ - Umím zhodnotit prospěšnost různých 
způsobů zpracování potravin pro zdraví 


