
 

 
PLÁN VÝUKY 18. 1. - 22. 1. 2021 

VI. B 
Předmět   UČIVO HOTOVO 

Cíl mám splněn, když... 
ČESKÝ JAZYK 

T19 
ověřování znalostí: 
- 
videohovor: 
út 11:15 - 12:00 
konzultace: 
kdykoli dle potřeby 

Tvarosloví: 
opakování: přídavná jména - mluvnické kategorie, druhy, vzory, odvozování         
přídavných jmen 
 
Literatura: pověst 
 
práce je zadána v GC 
 

Vím, které mluvnické kategorie určujeme u 
přídavných  jmen. 
Znám druhy přídavných jmen a rozlišuji je, správně 
přiřadím přídavné jméno ke vzoru. 
Odvozuji přídavná jména. 
Vím, co je pověst a vyjmenuji alespoň dva české 
autory pověstí. 
Aktivně jsem se zúčastnil/a úterního MEETu a 
vypracoval/a příslušná cvičení. 
 

MATEMATIKA 
T19 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor:  
Středa 8:25 
Pátek 10:25 

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

● Popíšu základní vlastnosti čtverce a 
obdélníku 

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

sestrojím 

ANGLICKÝ JAZYK 
T19 

(Florián) 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
T19 

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

Úkoly zadány přes google classroom 
Unit  4: My home 
Nábytek, předložky místa,popis oblíbeného pokoje 
Učebnice str. 78-79 
Na Meetu se se všemi potkáme tento týden DVAKRÁT 

Pojmenuju nábytek 
Použiju správně předložky  
Popíšu svůj pokoj 



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T19 

(Kolbaba) 

  

PŘÍRODOPIS 
T19 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: čt 21.1. 

3. hodinu 
Konzultace:  Kdykoliv 
podle potřeby, napište 

nejlépe na stream v 
učebně nebo na mail. 

 

Řasy - společně probereme téma na on-line hodině ve středu 20.1. - sešity + 
učebnice s sebou k počítači, prosím! 
 
Před čtvrteční hodinou by bylo fajn, kdybyste měli zopakované buňky, viz úkol 
T19a v GC. 
 

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: 
Čtvrtek 9:20 

 
Konzultace: pište 

kdykoliv 
 
 

Starověk - úvod 
Hlavní rysy starověku - první státy, písmo, vzdělanost 
Na on-line hodinu si nachystejte papír a tužku 
 
 
Úkoly jsou  zadány V GC. 
(kdo by se chtěl o starověku dozvědět víc, doporučuji sledovat v pondělí ve 20:00              
na ČT2  seriál Divy Starověku) 
 
 
 

● Vyjmenuji charakteristické rysy starověku 
● Popíši hlavní předpoklad pro vznik státu 
● Vyhledám na mapě oblasti prvních 

(staroorientálních) států 
● Vysvětlím význam písma jako předpoklad 

vzdělanosti a civilizace 

ZEMĚPIS 
T19 

Ověřování znalostí - 
ano 19.1. 

Videohovor:  
úterý 8:25 

Hydrosféra - opakování 
 

- Formou dotazníku v učebně 
 
 

● Vyplním dotazník v učebně 

FYZIKA 
T19 

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

proběhne online formou  

 



 

 

IVT 
T19 

Vědomosti o online bezpečí v praxi Uplatňuji nabyté vědomosti v každodenním 
nakládání s digitálními médii. 

VÝCHOVY 
T19 

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: dobrovolný úkol: Pokud rád/a pečeš, upeč doma zdravé sušenky. Měly by být             
celozrnné,smenšímmnožstvímcukru.Např.https://www.vareni.cz/recepty/celozrnne-
cookies/, ale najdi si jakýkoli jiný recept, který ti vyhovuje. 

 

 

SPP 
T19 

videohovor:  
po 10:25-11:10 

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

JINÁ SDĚLENÍ 
T19 

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

 
Přejeme všem hodně sil a především zdraví do nového týdne!:-) Pokud 
máte dotazy, nevíte si s něčím rady, obraťte se na nás, jsme tu pro Vás. 

K+L 

 

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
https://www.vareni.cz/recepty/celozrnne-cookies/
https://www.vareni.cz/recepty/celozrnne-cookies/

