
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 30. 11. - 4. 12. 2020 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl mám splněn, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T13 

Ověřování znalostí: 
11. 12. písemná práce 
na podstatná jména 

videohovor 
 ne 

NEPOVINNÁ 
konzultace 

Na MEETu pro Vás 
budeme s Luckou ve 
středu od 10:25 do 

12:00 

Procvičování pravopisu 
vše zadáno v učebně 
 
Prezentace knih (čtenářský list):  
Kdo ještě neposlal, ať tak učiní co nejdříve! 

Zopakoval/a jsem si a procvičil/a pravopis - 
vypracoval/a jsem cvičení v PS. 
Když něčemu nerozumím, zeptám se na konzultaci. 
Mám hotovou všechnu práci v PS, která měla být 
splněna po dobu distanční výuky. 

MATEMATIKA 
T13 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor: 
dobrovolný 

 

Trojúhelník - druhy, vlastnosti 
- Dobrovolná online hodina bude  v pondělí  30. 11. v 11:15 a ve středu  

2. 12. v 8:25 
 

● Vypracoval/a jsem úkoly v učebně 
 

● Třídím trojúhelníky podle velikosti úhlů a 
délek stran 

● Popíšu jejich vlastnosti 

ANGLICKÝ JAZYK 
T13 

(Florián) 

  



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T13 

(Laušmanová) 

1. Vypracuj úkol v google classroom  
 

2. Přijď na videokonferenci - v úterý skupina p.uč Laušmanové, ve čtvrtek           
skupina p.up. uč. Floriana a Kolbaby,  

Mám hotovo úkoly na classroom  
 Zúčastnil/a jsem se videohovoru 
Popíšu volnočasové aktivity 
Vytvořím otázku v přítomném prostém čase 
(do/does) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T13 

(Kolbaba) 

  

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 

 
 

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

 
● Vypracoval/a jsem úkol v učebně 

 
 

● Přiřadím jednotlivé pojmy ke správným 
tvrzením 

● Vyluštím osmisměrku a vysvětlím pojem 
vzniklý vyluštěním. 

 
ZEMĚPIS 

T13 
Ověřování znalostí - 

ne 
Videohovor: ne 

Podnebí a počasí 
 
Práci máte nachystanou v učebně 

● Vypracoval/a jsem úkoly v učebně 
 

● Znám rozdíl mezi podnebím a počasím 
 



 

 

FYZIKA 
T12 

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

 

IVT 
T13 

Kyberšikana 

Zadání na tento týden najdete v google učebně v pondělí 30. 11. 2020. Zamýšlím se nad konkrétními případy kyberšikany.. 

VÝCHOVY 
T13 

VV: po pátečním MEETu si myslím, že bude nejlepší úkol: pomůžu doma s 

adventní výzdobou :) 

Ov: vymyslím a navrhu, jak bychom jako třída měli oslavit Vánoce! Svůj            
návrh přednesu na pondělním OSV a OV.  
 
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 
T13 

Videohovor: 
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,  
 

 

JINÁ SDĚLENÍ 
T13 

Milí žáci, 
jelikož se konečně školství vrací k prezenční formě výuky, zaniká distanční forma            
výuky (nebudou již žádné povinné videokonference, pouze jsou vymezené časy          
pro konzultace - viz rozvrh v EDKT a zpráva od paní ředitelky), úkoly plníte              
nadále. 
Zpátky do lavic se vracíte v pondělí 7. 12. (jupííííí). A pojede se dle rozvrhu,               
tzn. v pondělí začínáte 0. hodinou tělocvikem :-). Vemte si s sebou vždy učební              
pomůcky na daný den a nezapomeňte na obědy! 
Prosím,  mějte s sebou roušky, musíte je mít po celou dobu vyučování. 

Všichni se na Vás moc těšíme a přejeme pohodový adventní čas! 

 


