
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 18. 1. - 22. 1. 2021 
6. A 

 
 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
JINÁ SDĚLENÍ 

(OSV) 
T19 

Videohovor: 
pondělí  8:25-9:10 

Milí žáčci, zdravím vás a opět vás všechny chválím za 
výbornou práci a aktivní účast na MEETech. 
Kdybyste měli jakýkoliv problém nebo dotaz, pište! 

 

 

ČESKÝ JAZYK 
T19 

Ověřování znalostí: pátek 15.1. 
Videohovor: 

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

Konzultace: pište kdykoli 

Jmenné tvary přídavných jmen 
Přídavná jména s příponou -ský 
Zájmena 
Číslovky 
 
 
 

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

MATEMATIKA 
T19 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor:  
úterý 10:25,  
pátek 8:25 

Čtverec a obdélník - vlastnosti a rýsování 
 
Tento týden neproběhne středeční online hodina! 

● Popíšu základní vlastnosti čtverce a 
obdélníku 

● Znalosti aplikuji do řešení úloh 
● Čtverec i obdélník správně popíšu a 

sestrojím 



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T19 

(Florián) 

 
Ověřování znalostí:  

ne 
 

Videohovor:  
skupina 1 - středa  
skupina 2 - středa  

 
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail  
 

Bloggers Unit 4B This is my bedroom  
● Slovíčka Unit 4A a B 
● Vazba There is/are 
● Přivlastňovací zájmena 

 
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a 

co zpracovat v učebnici a pracovním sešitě.  
2. Ve středu (20. 1.) - 12:05 až 12:50 bude 

povinná online hodina na google meet pro 
skupinu 1.  

3. Ve čtvrtek (21. 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. 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 
T19 

Laušmanová 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T19 

Kolbaba 
 

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

 

PŘÍRODOPIS 
T19 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: st 20.1. 4. hodinu 

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

do mailu. 
 

Řasy - společně dokončíme téma na on-line hodině ve 
středu 20.1. - sešity + učebnice s sebou k počítači, 
prosím! 
 

Cíle: 
Řasy: 

● jmenuji prostředí, v kterých řasy žijí 
● popíši jejich funkci v přírodě 
● uvedu 3 příklady využití řas 
● jmenuji alespoň 2 zástupce řas 

DĚJEPIS 
T19 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Konzultace:pište kdykoli 

Úvod do starověku 
 

Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

ZEMĚPIS 
T19 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
Z+IVT  

ÚT - 8:25 - 9:10 -  
Online hodina - řekneme si pokyny k tvorbě  

prezentace na biom - vegetační pás.  
 
 

 

FYZIKA 
T19 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  

 
ČT - 9:20 - 10:05 - TEST - Hustota a síla  

proběhne online formou  
 

 



 

 

 

Konzultace:  
INFORMATIKA 

T19 
Z+IVT 

Ve dvojici budeme tvořit prezentaci na biom - 
vegetační pás. Bližší pokyny budou v 

učebně-classroom. 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T19 

Má vlast 
 

Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

VÝCHOVY 
T19 

VZ18 - Špatná životospráva a její důsledky 

 

 

VV + PČ 19 - dobrovolný úkol: Vyraž ven a vytvoř 
jakoukoliv sněhovou/ ledovou sochu nebo objekt. Vypadá 
to, že materiálu je zatím dost :) 
Inspirace: Andy Goldsworthy - významný britský sochař, 
žijící ve Skotsku, představitel tzv. Land artu. Při tvorbě 
používá v přírodě nalezené materiály a z nich se rodí 
objekty úzce spojené s místem vzniku tzv. site-specific.  
V odkazu najdeš fotogalerii jeho ledových a sněhových 
soch. 

https://aesthesiamag.wordpress.com/.../andy-goldsworthys.
../ 
Pošli foto na: pospisilova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše veledíla! :) 
 

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

https://aesthesiamag.wordpress.com/2017/12/31/andy-goldsworthys-ice-and-snow-ephemeral-sculptures/?fbclid=IwAR3j8_usGAjBIs6dErk1f454IT_l7JB2OGlqi_rc-CQTpF7qWzoMCBl6vLM
https://aesthesiamag.wordpress.com/2017/12/31/andy-goldsworthys-ice-and-snow-ephemeral-sculptures/?fbclid=IwAR3j8_usGAjBIs6dErk1f454IT_l7JB2OGlqi_rc-CQTpF7qWzoMCBl6vLM
mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

