
 

 
PLÁN VÝUKY 25. 1. - 29. 1. 2021 

VI. B 
Předmět   UČIVO HOTOVO 

Cíl mám splněn, když... 
ČESKÝ JAZYK 

T20 
ověřování znalostí: 
- 
videohovor: 
út 11:15 - 12:00 
konzultace: 
kdykoli dle potřeby 

Tvarosloví: 
Přídavná jména - stupňování přídavných jmen 
práce je zadána v GC 
 

Znám pravidla pro stupňování přídavných jmen, 
učím se výjimky a učivo procvičuji. 
Aktivně jsem se zúčastnil/a úterního MEETu a 
vypracoval/a příslušná cvičení. 
 

MATEMATIKA 
T20 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor: 
Pondělí 11:15  

Středa 8:25 

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) 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
T20 

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

Úkoly zadány přes google classroom 
Unit  4: My home 
Popis pokoje a domu 
Učebnice str. 79 
Na Meetu se se všemi potkáme tento týden DVAKRÁT 

Popíšu svůj pokoj 
Použiju zájmena (jemu, jí…) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T20 

(Kolbaba) 

  



 

PŘÍRODOPIS 
T20 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: čt 28.1. 

3. hodinu 
Konzultace:  Kdykoliv 
podle potřeby, napište 

nejlépe na mail. 
 

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

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: 
Čtvrtek 9:20 

 
Konzultace: pište 

kdykoliv 
 
 

Starověk - Mezopotámie 
 
Úkoly jsou  zadány V GC. 
(kdo by se chtěl o starověku dozvědět víc, může sledovat každé pondělí ve 20:00              
na ČT2  seriál Divy Starověku) 
 
 
 

● Vyjmenuji tři hlavní rysy starověku 
● Popíši, které  důležité vynálezy přinesli 

Sumerové lidstvu 

ZEMĚPIS 
T20 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor:  
úterý 8:25 

Pedosféra - funkce, znečištění a ochrana 
 
 

● Vysvětlím pojem pedosféra 
● Vyjmenuji alespoň 3 funkce pedosféry 
● Vyjmenuji alepoň 2 zdroje znečištění 

pedosféry 

FYZIKA 
T20 

Videohovor:  
Středa 9:20-10:05 

Opakování učiva 1. pololetí - podklady v učebně/classroom 
Hodina proběhne online formou ST - 9:20-10:05 
Odkaz pro připojení je v učebně/classroom 
 

 

IVT 
T20 

Pololetní prázdniny  

VÝCHOVY 
T20 

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! :) 
 

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 
T20 

videohovor:  
po 10:25-11:10 

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

JINÁ SDĚLENÍ 
T20 

Videohovor OSV 
Po 9:20-10:05 

tradiční páteční 
neproběhne - 
prázdniny!:-) 

Známky, které máte na vysvědčení za 1. pololetí, se Vám objeví od 28. 1. v               
edookitu. Kdo má zájem o vyzvednutí si papírového vysvědčení, musí si přijít v             
době úředních hodin na sekretariát školy (taktéž od 28. 1., více info na stránkách              
školy). Jinak bude Všem žákům rozdáno do 3 dnů od opětovného nástupu do             
školy. 
 
29. 1. Pololetní prázdniny  
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