
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 4. 1. - 8. 1. 2021 
6. A 

 
 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
JINÁ SDĚLENÍ 

(OSV) 
T17 

Videohovor: 
pondělí 4.1. 9:20-10:05 

pátek 8.1. 9:20-9:40 kluci 
pátek 8.1. 9:40-10:00 holky  

Milí žáčci, zdravím vás v novém roce. Opět máme 
distanční výuku. Doufám, že po předchozích 
zkušenostech půjde vše jako po másle.  
Pracujte na úkolech v učebnách a kdyby byl jakýkoliv 
problém, pište.  
S pozdravem Navrátilová 

 

ČESKÝ JAZYK 
T17 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: 

pondělí 4.1. 10:25-11:10  
čtvrtek 7.1.12:00-12:30 kluci 
čtvrtek 7.1.12:30-13:00 holky  

Konzultace: pište kdykoli 

Přídavná jména - druhy, stupňování 
 
 

Umím přiřadit přídavná jména ke druhu a 
vzoru. 
Dokážu vystupňovat přídavné jméno.  
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

MATEMATIKA 
T17 

Ověřování znalostí: ne  

Opakování - celý týden se budeme věnovat 
opakování trojúhelníku a přípravě na pololetní práci.  

● Mám vypracované úlohy v pracovním 
sešitu/v pracovních listech 



 

Videohovor:  
úterý 10:25,  
středa 9:20,  
pátek 8:25 

Online hodiny budou probíhat tak, že v prvních cca 20 
minutách probereme společně učivo a ve zbylém čase 
bude prostor na počítání a konzultaci problémových 
úloh. Hodiny jsou povinné. 

ANGLICKÝ JAZYK 
T17 

(Florián) 

 
Ověřování znalostí:  

ne 
 

Videohovor:  
skupina 1 - středa  
skupina 2 - středa  

 
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail  
 

Bloggers Unit 3 My daily routine  
● Opakování Unit 3 
● Prezentace My daily routine 

 
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a 

co zpracovat v učebnici a pracovním sešitě.  
2. V Classroomu najdeš úkol zpracovat prezentaci 

My daily routine.  
3. Ve středu (6. 1.) - 12:05 až 12:50 bude povinná 

online hodina na google meet pro skupinu 1.  
4. Ve čtvrtek (7. 1.) - 8:25 až 9:10 bude povinná 

online hodina na google meet pro skupinu 2. 

1. Udělám zadaná cvičení v pracovním 
sešitě a učebnici.  
2. Splním úkol zadaný v Clasroomu - 
prezentace na téma My daily routine.  
3. Ve středu nebo ve čtvrtek (podle 
skupiny, ve které jsem) se zúčastním 
videokonference na Google meet. 
 
Skupina 1 (hodina ve středu 12:05 - 
12:50)  
Běluša 
Mičánek 
Mytyzková 
Růda 
Sedláčková 
Svoboda Josef 
Šebesta 
Tůmová 
Vranka 
Zavřel 
 
Skupina 2 (hodina ve čtvrtek 08:25 - 
09:10) 
Doktor  
Engelbrechová  
Jandek  



 

Klíma  
Kolegarová  
Kratochvílová  
Prokeš  
Příhodová  
Svoboda František 

ANGLICKÝ JAZYK 
T17 

Laušmanová 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T17 

Kolbaba 
 

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

 

PŘÍRODOPIS 
T17 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: st 6. 1. 4. hodinu 

Konzultace:  Kdykoliv podle potřeby, 
napište nejlépe na stream v učebně. 

 

Houby - zástupci 
Zadání úkolu v Google Classroom. 
 
 

Cíle: 
● Vlastními slovy vysvětlím pojem 

,,mykorhiza” 
● Popíši rozmnožování hub 
● Znám zásady správného sběru hub 
● Seznamuji se se zástupci hub 

DĚJEPIS 
T17 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Konzultace:pište kdykoli 

Slované 
 
 

Seznámil/la jsem se s historií Slovanů. 
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

ZEMĚPIS 
T17 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
Atmosféra 

podklady budou v učebně - classroom 
(během pondělí - úterý) 

 

 



 

 

 

FYZIKA 
T17 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
Hustota 

podklady budou v učebně - classroom 
(během pondělí - úterý) 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T17 

Životní prostředí 
 

Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

VÝCHOVY 
T17 

VZ - Pohyb a zdraví 

VV + PČ 17 - dobrovolný úkol: Nakreslete svůj 
labyrint nebo bludiště. Je v tom rozdíl, ale 
oplatkám se také často říká sušenky :-) 
Inspirace: Saul Steinberg (1914-1999): 
Rumunsko-americký kreslíř a ilustrátor, veřejnosti 
známý především svými příspěvky do The New 
Yorker. Jeho lineární kresby často vizualizují 
abstraktní pojmy v lidské komunikaci. 
Pošli foto na pospisilova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše nápady! :) 
 
 
 

VZ - Zhodnotím, jestli mám dostatek 
pohybu. 

mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

