
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 14. 12. - 18. 12. 2020 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl mám splněn, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T15 

 
Povinný MEET: 

 pátek 8:25 

Práce s textem: Princezna se zlatou hvězdou na čele - listy rozdány ve škole,               
popř. v učebně 
 

Zkouknu znovu pohádku Princezna se zlatou 
hvězdou na čele. 
Seznámím se s Boženou Němcovou a jejími 
pohádkami.  
Vypracuji pracovní listy a napíši tvořivé psaní. 
V prvním lednovém týdnu přinesu listy do školy, 
nebo je naskenuji = budou hodnoceny známkou. 

MATEMATIKA 
T15 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor: 14.12. v 
11:15 

 

Počítání s úhly, převody stupňů na minuty a naopak 
- Počítáte úkoly v oranžovém pracovním sešitu str. 53 a 54 
- kdo má zelený, dostal pracovní listy (jsou k dispozici v učebně) 

 
 

● Vypracoval/a jsem úkoly v pracovním 
sešitu/pracovních listech 

 
● Převádím stupně na minuty a minuty na 

stupně 
● počítám s úhly 

ANGLICKÝ JAZYK 
T15 

(Florián) 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
T15 

(Laušmanová) 

Úkoly najdete v google classroom 
Videohovor VŠICHNI  v úterý v 9.20 

Mám hotovo v classroom. 
Byl/a jsem na videohovoru. 
Popíšu svůj dům  
Používám vazbu “there is” 
 



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T15 

(Kolbaba) 

  

PŘÍRODOPIS 
T15 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  

Konzultace:  Kdykoliv 
podle potřeby, napište 

nejlépe na stream v 
učebně. 

 

Houby - zástupci 
Zadání v učebně Google Classroom T15: Zástupci hub - prezentace.  

Cíl na T15: zhlédnu prezentaci se zástupci hub 
minimálně 2x a snažím se zapamatovat co nejvíce 
zástupců. 
 
Cíle, které necháváme na leden: 

● Vlastními slovy vysvětlím pojem 
,,mykorhiza” 

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

DĚJEPIS 
T15 

Ověřování znalostí: 
ne 

 
 

Pravěk - Opakování 
Zadání úkolu je v učebně 
 

● Doplním si zápisky učiva do sešitu 
● Zopakuji si své dosavadní znalosti o 

pravěku  

ZEMĚPIS 
T15 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor: ne 

Hydrosféra - úvod 
- Zadání úkolu je v učebně 

 
 

● Popíšu pojem hydrosféra 
● Vyjmenuji, jak se hydrosféra rozděluje 
● Popíšu koloběh vody v přírodě 

 

FYZIKA 
T15 

TEST -  OBJEM, teplotní roztažnost a teplota 
TEST bude ve středu v rámci hodiny 9:20-10:05 

 

IVT 
T15 

Nakupování online Znám zásady bezpečnosti při nakupování přes 
internet 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T15 

Ov + VV: Pomáhám doma s vánoční přípravou, u toho zjišťuji vše o vánočních              
svátcích. 

 

SPP 
T15 

 
 

 



 

 

JINÁ SDĚLENÍ 
T15 

Milí žáci, 
tento týden pracujete opět z domu. Pokud je v TP uveden MEET - je povinný, za                
neúčast budete mít absenci. 
Prosím, přihlašte se v pátek všichni první hodinu na náš třídní MEET -             
řekneme si podrobnosti k našemu pondělnímu výletu do Tišnova (dle          
aktuální situace).  
 

Pohodový adventní čas! K + L 

 


