
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 7. 12. - 11. 12. 2020 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl mám splněn, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T14 

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

PS. str. 12 - 18. 

Závěrečné opakování podstatných jmen 
 

Společně s ostatními jsem si zopakoval/a podstatná 
jména: 

● Správně určím jejich mluvnické kategorie 
● Znám podstatná jm. konkrétní a abstraktní 
● Znám podst. jm. pomnožná, hromadná a 

látková 
● Správně píši velká a malá písmena u podst. 

Jmen obecných a vlastních 
● Správně je skloňuji 

 
Připravil/a jsem se a napsal/a test. 

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) 

  



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T14 

(Laušmanová) 

Lekce: My home 
Popis domu 
Video o Los Angeles  
Opakovací test z lekce 3 (rozvrh, přítomný čas, volný čas, popis dne) 

Popíšu svůj dům  
Používám vazbu “there is” 

ANGLICKÝ JAZYK 
T14 

(Kolbaba) 

  

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 

 
 

Pravěk - Germáni 
 

● Porovnám vyspělost Keltů a Germánů 
● Popíši, jak se mohl stát příslušník 

germánského kmene králem 

ZEMĚPIS 
T14 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor: ne 

Atmosféra - opakování 
 
 

● Popíšu pojem atmosféra 
● Vyjmenuji alespoň čtyři složky atmosféry 
● Vyjmenuji alespoň tři její významy 
● Vyjmenuji její znečišťovatelé 
● Popíšu rozdíl mezi podnebím a počasím 

 
FYZIKA 

T14 
Projdeme si učivo OBJEMU a poté probereme nové učivo teplotní roztažnosti a 
teploty. 

 

IVT 
T14 

Kyberšikana. Kybergrooming, Kyberstalking Vyvaruji se nebezpečného chování na internetu 



 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T14 

Vymyslím a navrhu, jak bychom jako třída měli oslavit Vánoce!  Svůj návrh přednesu na pondělním OSV a OV.  

SPP 
T14 

 
 

 

JINÁ SDĚLENÍ 
T14 

Milí žáci, 
v pondělí 7. 12. nastupujete zpět do školy, vezměte si s sebou vždy pomůcky na               
konkrétní den a mějte roušky, musíme je mít na sobě po celou dobu vyučování,              
proto si jich raději vezměte více.  
V pondělí nebude tělesná výchova 0. hodinu, ale proběhne 6. vyučovací           
hodinu - teple se oblečte, půjde se ven! V hodinách se bude častěji větrat,              
připravte se také na to :-). 
 
Rozvrh a rozdělení do skupin zůstávají stejné jako před uzavřením škol. Budou            
probíhat také intervence a SPP (Vol. předmět - Tvoření pí uč. Pospíšilová). Obědy             
jsou přihlášené. 

 
Přejeme krásnou druhou adventní neděli a těšíme se na Vás!!!  

:-) K + L 

 


