
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 11. 1. - 15. 1. 2021 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl mám splněn, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T18 

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

Tvarosloví: přídavná jména - odvozování přídavných jmen 
práce je zadána v GC 
 

Vím, které mluvnické kategorie určujeme u 
přídavných  jmen. 
Znám druhy přídavných jmen a rozlišuji je. 
 
Učím se správně odvozovat přídavná jména. 

MATEMATIKA 
T18 

Ověřování znalostí - 
ano 15.1. 

Videohovor:  
pondělí 11:15 

Středa 8:25 
Pátek 10:25 

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) 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
T18 

(Laušmanová) 
Videohovor VŠICHNI: 
Úterý 9:20 
Čtvrtek 8:25 

Úkoly zadány přes google classroom 
Unit  4: My home 
Nábytek, předložky místa, popis pokoje 
Učebnice str.76-78 
Na Meetu se se všemi potkáme tento týden DVAKRÁT 

Použiju vazbu There is/are 
Pojmenuju nábytek 
Použiju správně předložky  
Popíšu svůj pokoj 



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T18 

(Kolbaba) 

  

PŘÍRODOPIS 
T18 

Ověřování znalostí: 
čt 14.1. test v GC od 

10:25 
Videohovor:-  

Konzultace:  Kdykoliv 
podle potřeby, napište 

nejlépe na stream v 
učebně. 

 

Houby - test v čt 14.1. 
Řasy - měly být tématem páteční on-line hodiny, ale po domluvě s p. uč. Jahornou, 
páteční on-line hodina neproběhne, bude o tento čas navýšena doba na 
vypracování pololetní práce z Matematiky. 
Prosím tedy, v rámci relaxu po matematice ;-), si kapitolu o řasách alespoň 
přečtěte v učebnici. Děkuji! 

Cíle: 
Houby: 

● Vlastními slovy vysvětlím pojem 
,,mykorrhiza” 

● 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: 
 ČT 14.1. Od 9:20 - 

test 
Konzultace: pište 

kdykoliv 
 
 

Pravěk -souhrnný  test (na celý pravěk) ve čt 14.1. V GC od 9:20 
 
Práce a materiály  k opakování jsou  zadány V GC. 
 
 

● Procvičuji učivo pravěku 
● Vypracoval/a jsem a odevzdal/a test v GC 

 
● Osvojil/a jsem si základní pojmy a termíny 

v dějepise 
● Orientuji se v základním rozdělení pravěku 
● Znám základní charakteristiky života 

nejstarších civilizací 
● Rozliším způsoby života, materiální a 

duchovní kulturu od lovců-sběračů po 
konec pravěku 
 

ZEMĚPIS 
T18 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor:  

Hydrosféra 
- Nakládání s vodou v domácnostech 

 
 

● Vymyslím, jak mohu šetřit vodou u nás 
doma  

 



 

úterý 8:25 
FYZIKA 

T18 
Síla 
podklady budou v učebně - classroom 

 

IVT 
T18 

Viry a jiné online hrozby Jsem si vědom nebezpečí, která mě při procházení 
internetu mohou ohrozit a dávám si na ně pozor. 

VÝCHOVY 
T18 

VV + PČ - 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!:-)  

 

 

SPP 
T18 

videohovor:  
po 10:25-11:10 

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

JINÁ SDĚLENÍ 
T18 

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

Videohovor OSV bude probíhat v pondělí 9:20-10:05 a v pátek 8:25-9:10. Prosím,            
aby se všichni přihlásili přes Třídní skupinu 6. B!  
 
!!!! Ve středu 13. 1. se Vám ve Třídní skupině 6. B objeví dotazník ohledně               
Vašeho pololetního hodnocení, prosím o vyplnění (povinné) do pátku 15. 1.           
!!! 
 

Všem mnoho sil a opatrujte se! K + L :-)  
 

 

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


 

 
 


