
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 11. 1. - 15. 1. 2021 
6. A 

 
 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
JINÁ SDĚLENÍ 

(OSV) 
T18 

Videohovor: 
pondělí 11.1. 8:25-9:10 

Milí žáčci, zdravím vás a moc vás všechny chválím za 
výbornou práci a aktivní účast na MEETech. Jste velmi 
šikovní. Je vidět, že za dobu, kdy se učíte doma, jste 
udělali velké pokroky v samostatnosti a zodpovědnosti.  
Kdybyste měli jakýkoliv problém nebo dotaz, pište! 
Zatím vám nemohu říct, kdy se vrátíme zpět do školy. 
V tuto chvíli je jisté jen to, že do 22.1. bude probíhat 
distanční výuka. Připomínám povinnost zapnuté 
kamery při online hodinách.  
Mějte se krásně a v pondělí na OSV se těším na 
shledanou.  
 

POZOR!! 
Ve středu 13.1. vám přijde do učebny OSV 
dotazník pololetního hodnocení. Vyplňte a 
odevzdejte do pátku 15. 1. do 23:59. 

 

ČESKÝ JAZYK 
T18 

Písemná práce - Kvíz  
- Přídavná jména - druhy, stupňování 
- 15.1. 10:00-11:00 

Umím přiřadit přídavná jména ke druhu a 
vzoru. 
Dokážu přídavné jméno vystupňovat.  



 

Ověřování znalostí: pátek 15.1. 
Videohovor: 

pondělí 11.1. 9:20-10:05 holky 
pondělí 11.1. 10:25-11:10 kluci 

úterý 12.1.12:00-12:30 kluci 
úterý 12.1.12:30-13:00 holky  

Konzultace: pište kdykoli 

 
Jmenné tvary přídavných jmen 
Přídavná jména s příponou -ský 
 
 
 

 
Vytvořím jmenný tvar přídavného jména. 
Seznámil/la jsem se se změnami hlásek u 
přídavných jmen končících na -ský.  
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

MATEMATIKA 
T18 

Ověřování znalostí: ano 15.1. 
Videohovor:  
úterý 10:25,  
středa 9:20,  
pátek 8:25 

Opakování - celý týden se budeme ještě věnovat 
opakování na pololetní práci 
Termín pololetky je pátek 15. 1. Zveřejněna bude až v 
samotný pátek. Bližší info najdete v učebně. 

● Vypracoval/a jsem pololetní práci 

ANGLICKÝ JAZYK 
T18 

(Florián) 

 
Ověřování znalostí:  

test - slovní zásoba UNIT 3 
 

Videohovor:  
skupina 1 - středa  
skupina 2 - středa  

 
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail  
 

Bloggers Unit 4A Welcome to my house  
● Test ze slovíček Unit 3 
● Vazba There is/are 
● Přivlastňovací zájména 

 
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a 

co zpracovat v učebnici a pracovním sešitě.  
2. V Classroomu najdeš úkol ke zpracování.  
3. Ve středu (13. 1.) - 12:05 až 12:50 bude 

povinná online hodina na google meet pro 
skupinu 1.  

4. Ve čtvrtek (14. 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 Classroomu.  
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 
T18 

Laušmanová 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T18 

Kolbaba 
 

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

 

PŘÍRODOPIS 
T18 

Ověřování znalostí: po 11.1. test v GC 
od 11:15 

Videohovor: st 13.1. 4. hodinu 
Konzultace:  Kdykoliv podle potřeby, 
napište nejlépe na stream v učebně. 

Houby - test v po 11.1. 
Řasy - probereme společně na on-line hodině ve středu 
13.1. - sešity + učebnice s sebou k počítači, prosím 
 
 

Cíle: 
Houby: 

● Vlastními slovy vysvětlím pojem 
,,mykorhiza” 

● Popíši rozmnožování hub 
● Znám zásady správného sběru hub 



 

 ● Znám zástupce hub (včetně plísní a 
jednobuněčných hub) 

Řasy: 
● jmenuji prostředí, v kterých řasy žijí 
● popíši jejich funkci v přírodě a 

využití 
● jmenuji alespoň 2 zástupce řas 

DĚJEPIS 
T18 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Konzultace:pište kdykoli 

Opakování pravěku 
 

Slované - zajímavosti 
 

Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

ZEMĚPIS 
T18 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
ÚT - zopakuji si učivo Hydrosféra a Atmosféra - 

pracovní listy a prezentace 
PÁ - TEST - Hydrosféra a Atmosféra - online formou 

v rámci hodiny 11:15-12:00 
 
 

 

FYZIKA 
T18 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
Síla 

podklady budou v učebně - classroom 
 

 

INFORMATIKA 
T18 

Středeční hodina 8:25-9:10 proběhne online 
formou  

odkaz pro připojení dostanete před hodinou do 
školního mail a na stream učebny. 

Na hodinu si připravte prezentaci = budeme 

 



 

 

 

prezentovat! 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 

T18 
Životní prostředí - třídění odpadů 
 

Dovedu třídit správně odpadky.  
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

VÝCHOVY 
T18 

VZ18 - Špatná životospráva a její důsledky 
 

VV + PČ 17 - dobrovolný úkol: Vymáčkni se! 
Budeš potřebovat: Pikao, Piknik, Jesenku nebo zubní 
pastu, bílý nebo barevný papír A4, tempery, 
vodovky, pastelky (dle  možností). Inspiruj se 
malbou Vladimíra Skrepla, která se vyznačuje 
nespoutaným a spontánním projevem.  
Postup: Nejprve si podmaluj papír temperami,      
vodovkami nebo pastelkami a vytvoř barevnou      
plochu - základ pro tvoje dílo. Barvu v tubě nahradíš          
právě Pikaem, Piknikem, Jesenkou či zubní pastou.       
Vymačkávej hmotu přímo z tuby na papír. Vytvářej z         
ní linky, tvary, fleky, které ti mohou připomínat tvář,         
zvíře, věc… Maluj uvolněnými gesty, ponoř se do        
samotného procesu a užívej si ho!!!:-) 
 
Pošli foto na hortova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše vymáčknutí!:-)  
 
 
 

VZ - Získám přehled, co se do budoucna 
bude dít s mým tělem, pokud o něj nebudu 
dbát 

https://www.google.com/search?q=vladim%C3%ADr+skrepl&sxsrf=ALeKk03kU6lyE6W5_7evf1lQ3kPvwDW1Ug:1610094557859&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjv0rPR9YvuAhWDwAIHHYeLASkQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1536&bih=666
mailto:hortova@zs-deblin.cz

