
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 4. 1. - 8. 1. 2021 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl mám splněn, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T17 

ověřování znalostí: 
- 
videohovor: 
út 11:15 - 12:00 
konzultace: 
kdykoli dle potřeby 

Tvarosloví: přídavná jména  
práce je zadána v GC 
 

V prvním lednovém týdnu naskenuji listy 
(Princezna se zlatou hvězdou na čele)= budou 
hodnoceny známkou. 
Vím, které mluvnické kategorie určujeme u 
přídavných  jmen. 
Znám druhy přídavných jmen a rozlišuji je. 

MATEMATIKA 
T17 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor:  
pondělí 11:15 

Středa 8:25 
Pátek 10:25 

 

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

● Mám vypracované úlohy v pracovním 
sešitu/v pracovních listech 

ANGLICKÝ JAZYK 
T17 

(Florián) 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
T17 

(Laušmanová) 
Videohovor VŠICHNI: 
Úterý 9:20 

Úkoly zadány přes google classroom 
Unit  4: My home 
Popis domu,, bytu, přivlastňovací zájmena, nábytek, předložky místa 
Učebnice str.75-77 
Na Meetu se se všemi potkáme tento týden DVAKRÁT 

Popíšu svůj dům/byt 
Použiju vazbu There is/are 
Pojmenuju nábytek 



 

Čtvrtek 8:25 
ANGLICKÝ JAZYK 

T17 
(Kolbaba) 

  

PŘÍRODOPIS 
T17 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: čt 7. 1. 3. 

hodinu 
Konzultace:  Kdykoliv 
podle potřeby, napište 

nejlépe na stream v 
učebně. 

 

Houby - zástupci 
Zadání úkolu v Google učebně. 

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: čt 7.1. 
9:20-10:05 

Konzultace: pište 
kdykoliv 

 
 

Pravěk - Slované a stěhování národů 
 
 

● Popíši  hlavní charakteristické znaky 
Slovanů 

● Vysvětlím k čemu přispělo stěhování 
národů a jaký vliv mělo na příchod Slovanů 

ZEMĚPIS 
T17 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor:  
úterý 8:25 

Hydrosféra 
- Znečištění a ochrana 
- Nakládání s vodou v domácnostech 

 
 

● Vyjmenuji zdroje znečištění hydrosféry 
● Vymyslím, jak mohu šetřit vodou u nás 

doma  
 

FYZIKA 
T17 

Hustota 
podklady budou v učebně - classroom 

(během pondělí - úterý) 

 



 

 

IVT 
T17 

Zdraví v kyberprostoru Znám zásady bezpečnosti při pohybu na internetu. 

VÝCHOVY 
T17 

VV + PČ - 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! :) 

 

 

SPP 
T17 

videohovor:  
VŽDY v po 10:25-11:10 

Přihlašujete se přes  odkaz v Google classroom SPP 6.B.  

JINÁ SDĚLENÍ 
T17 

Videohovor OSV 
Po 9:20-10:05 
Pá 8:25-9:10 

Videohovor OSV bude nově probíhat v pondělí 9:20-10:05 a v pátek           
8:25-9:10. Prosím, aby se všichni přihlásili přes Třídní skupinu 6. B! 
 
Tento týden probíhá opět distanční výuka. Prosím, hlídejte si termíny odevzdání           
prací a videohovorů.  

 
Přejeme všem úspěšný vstup do nového roku a doufáme, že se co nejdříve 

shledáme osobně!:-) K + L 

 

mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

