
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 7. 12. - 11. 12. 2020 
6. A 

 
 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
JINÁ SDĚLENÍ 

(OSV) 
T14 

 

Milí žáčci, už se na vás moc těšíme.  
Nezapomeňte, že v tělocviku půjdete na procházku, zvolte vhodné 
oblečení a obutí. 

 

ČESKÝ JAZYK 
T14 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 
Konzultace: ne 

Vzory podstatných jmen - opakování 
Přídavná jména 
 
 
 

Přiřadím podstatná jména ke vzorům.  
Znám druhy přídavných jmen.  

MATEMATIKA 
T14 

Ověřování znalostí: ne  
Videohovor: 
dobrovolný 

Trojúhelník - druhy, vlastnosti 
- Dokončení, společně si projdeme látku z minulého týdne 

 
 
 

● Vypracoval/a jsem úkoly v učebně 
 

● Třídím trojúhelníky podle velikosti 
úhlů a délek stran 

● Popíšu jejich vlastnosti 

ANGLICKÝ JAZYK 
T14 

(Florián) 
 

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

 
1. Používám přítomný čas, jak když bičem 

mrská. 



 

 
 

2. Znám příslovce četnosti. 
3. Znám slovíčka Unit 3 a umím je použít. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T14 

Laušmanová 

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

ANGLICKÝ JAZYK 
T14 

Kolbaba 
 

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

PŘÍRODOPIS 
T14 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  

Konzultace:  Kdykoliv podle 
potřeby, napište nejlépe na 

stream v učebně. 
 

Houby 
 
 
Prosím 1 zástupce třídy, který by byl ochotný, aby donesl 1 kostku 
droždí na pečení. Děkuji! 
 
 

● Popíši stavbu těla hub - obrázek s 
popisem v sešitě 

● Vlastními slovy vysvětlím pojem 
,,mykorhiza” 

● Popíši rozmnožování hub 
● Znám zásady správného sběru hub 
● Seznamuji se se zástupci hub 

DĚJEPIS 
T14 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Konzultace:pište 
kdykoli 

Keltové 
 

Seznámím se s historií Keltů. 

ZEMĚPIS 
T14 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
V úterý zopakujeme učivo - Stavba Země, Desková tektonika, 

Horotvorná činnost a Zvětrávání 
V pátek napíšeme TEST 

 

 



 

 

 

FYZIKA 
T14 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
 

Projdeme si učivo OBJEMU a poté probereme nové učivo teplotní 
roztažnosti a teploty. 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T14 

Životní prostředí 
 

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

VÝCHOVY 
T14 

VZ - Sestavování jídelníčku 
 

 

 

VZ - Dokážu zhodnotit vhodnost zařazení 
jednotlivých jídel do svého jídelníčku 


