
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 25. 1. - 28. 1. 2021 
6. A 

 
 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
JINÁ SDĚLENÍ 

(OSV) 
T20 

Videohovor: 
pondělí  8:25-9:10 

Milí žáčci, zdravím vás a opět vás všechny chválím za 
výbornou práci a aktivní účast na MEETech. 
Připomínám povinnost zapnuté kamery!! 
Příští týden máte v pátek pololetní PRÁZDNINY. Pro 
vysvědčení si můžete chodit jednotlivě od čtvrtka 28.1. 
v úředních hodinách do kanceláře školy, nebo vám ho 
předám, až se uvidíme ve škole. Na známky se můžete 
podívat do EDOOKITu od čtvrtka 28.1.. Určitě si 
přečtěte i komentář k hodnocení.  
 
Kdybyste měli jakýkoliv problém nebo dotaz, pište! 
 

 

ČESKÝ JAZYK 
T20 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: 

pondělí 9:20-10:05 holky 
pondělí 10:25-11:10 kluci 
Konzultace: pište kdykoli 

Zájmena 
Číslovky 
 
 
 

Zopakoval/la jsem si druhy zájmen a 
číslovek.  
Seznámil/la jsem se pravidly pravopisu 
zájmene JÁ.  
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  



 

MATEMATIKA 
T20 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor:  

úterý 10:25, středa 9:20 
 

Čtverec a obdélník - vlastnosti a rýsování 
dokončení 
 

● Popíšu základní vlastnosti čtverce a 
obdélníku 

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

sestrojím 

ANGLICKÝ JAZYK 
T20 

(Florián) 

 
Ověřování znalostí:  

slovíčka UNIT 4A a B 
 

Videohovor:  
skupina 1 - středa  
skupina 2 - středa  

 
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail  
 

Bloggers Unit 4B This is my bedroom  
● Ústní zkoušení ze slovíček Unit 4A a B 
● Vazba There is/are 
● předložky (in, on, under, …) 

 
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a 

co zpracovat v učebnici a pracovním sešitě.  
2. V Classroomu najdeš video s  úkolem ke 

zpracování a odeslání.  
3. Ve středu (27. 1.) - 12:05 až 12:50 bude 

povinná online hodina na google meet pro 
skupinu 1.  

4. Ve čtvrtek (28. 1.) - 8:25 až 9:10 bude povinná 
online hodina na google meet pro skupinu 2. 

1. Naučím se slovíčka UNIT 4A a B. 
2. Podívám se na video v Classroom a 
vypracuji zadaný úkol. 
3. 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 
T20 

Laušmanová 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T20 

Kolbaba 
 

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

 

PŘÍRODOPIS 
T20 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: st 27.1. 4. hodinu 

Konzultace:  Kdykoliv podle potřeby, 
napište nejlépe do mailu. 

 

Po - řasy - procvičování - zadání v GC (T20) 
St - Lišejníky - společně probereme téma na on-line 
hodině ve středu 27.1. - sešity + učebnice s sebou k 
počítači, prosím! 
 

Cíle: 
Lišejníky: 

● jmenuji organismy, z kterých vznikají 
● vysvětlím funkci organismů v 

lišejníku 
● popíši jejich funkci v přírodě a 

využití 
● jmenuji alespoň 2 zástupce lišejníků 

DĚJEPIS 
T20 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Konzultace:pište kdykoli 

Mezopotámie 
 

Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  



 

ZEMĚPIS 
T20 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
Z+IVT 

Ve dvojici máte tvořit prezentaci na biom - 
vegetační pás. Pokyny k prezentaci jste obdrželi 

mailem.  
 
 

 

FYZIKA 
T20 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
Opakování učiva 1. pololetí - podklady v 

učebně/classroom 
 

 

INFORMATIKA 
T20 

Z+IVT 
Ve dvojici máte tvořit prezentaci na biom - 

vegetační pás. Pokyny k prezentaci jste obdrželi 
mailem.  

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T20 

Má vlast 
 

Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

VÝCHOVY 
T20 

VZ20 - V pátek jsou pololetní prázdniny, odpočiňte si :) 

VV + PČ 20 - dobrovolný úkol: Posbírejte (co 
nejnáhodněji) 8 ks jakýchkoli předmětů. Na papír 
nakreslete (nebo vystřihněte) přibližný tvar univerzální 
hlavy s krkem. Na ni pak naskládejte předměty tak, aby 
"portrét" dotvořily. (Vážně zkuste nekalkulovat moc 
předem:) 
Dnešní představovaný umělec vám bude sympatický. On       
totiž je umělec a přitom neumí kreslit (tvrdí to a taky           
nekreslí)! 
Inspirace: Hanoch Piven: izraelský umělec, který se       
proslavil zejména portréty známých osobností     

 



 

 

 

vytvořených z běžných předmětů. Pestré a vtipné ilustrace        
izraelského výtvarníka Hanocha Pivena se v posledních 20        
letech objevily na obou stranách Atlantiku. Zdobily titulní        
stránky významných amerických časopisů a novin. 
Pošli foto na: pospisilova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše veledíla! :) 
 

mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

