
 
 

 
 

PLÁN VÝUKY 1. 2. - 5. 2. 2021 
6. A 

 
 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
JINÁ SDĚLENÍ 

(OSV) 
T21 

Videohovor: 
pondělí  8:25-9:10 

pátek 9:20-10:05 s paní učitelkou 
Áďou 

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

 

ČESKÝ JAZYK 
T21 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: 

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

Zájmena 
Číslovky 
 
 
 

Určím druh zájmen a číslovek. 
Skloňuji zájmena a číslovky.. 
 
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

MATEMATIKA 
T21 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor:  

středa 9:20, pátek 8:25 
 

Čtverec a obdélník - slovní úlohy 
Úterní online hodina neproběhne! 
V pátek proběhne malé ověření znalostí - výpočet 
obvodu a obsahu čtverce a obdélníku ve slovních 
úlohách 

● Popíšu základní vlastnosti čtverce a 
obdélníku 

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

sestrojím 
● Vypočítám obvod a obsah čtverce a 

obdélníku 



 
ANGLICKÝ JAZYK 

T21 
(Florián) 

 
Ověřování znalostí:  

ne 
 

Videohovor:  
skupina 1 - středa  
skupina 2 - středa 

skupina pokročilí s p.uč. 
Laušmanovou - středa  12.05 

 
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail  
 
 
 

 

Bloggers Unit 4C My favourite room  
● Slovní zásoba Unit 4C 
● Vazba There is/are 
● Osobní a předmětná zájmena (I - me, You - 

you, …) 
 

1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a 
co zpracovat v učebnici a pracovním sešitě.  

2. V Classroomu najdeš video k zájmenům.  
3. Ve středu (3. 2.) - 12:05 až 12:50 bude povinná 

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

online hodina na google meet pro skupinu 2. 

1. Naučím se slovíčka UNIT 4C. 
2. Podívám se na video v Classroomu. 
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 

T21 
Laušmanová 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
T21 

Kolbaba 
 

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

 

PŘÍRODOPIS 
T21 

Ověřování znalostí:ano - st 11:15 Řasy a 
lišejníky 

Videohovor: po 1.2., 4. hodinu 
Konzultace:  Kdykoliv podle potřeby, 

napište nejlépe do mailu. 
 

Po - on-line hodina - opakování řasy a lišejníky 
St - test Řasy, lišejníky - zadání 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 

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

lišejníku 
● popíši jejich funkci v přírodě a 

využití 
● jmenuji alespoň 2 zástupce lišejníků 

DĚJEPIS 
T21 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Konzultace:pište kdykoli 

Nejstarší náboženství 
 

Seznámil/a jsem se s nejstaršími 
náboženstvími.  
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

ZEMĚPIS 
T21 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

 
 

Dokončujeme prezentace 
 
 

 

FYZIKA 
T21 

Ověřování znalostí:  

 
ČT - 9:20 - 10:05 TEST - Opakování učiva 1. pololetí  

Test bude na 10-15 minut. Zbytek hodiny bude 

 



 

 

 

Videohovor:  
Konzultace:  

online - přihlášení přes odkaz v učebně fyziky.  
 

INFORMATIKA 
T21 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor:  

středa 3. 2. 2021 8:25 

Nové pololetí - nová témata Dozvídám se, jaká nová témata si budeme 
osvojovat od února do června 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T21 

Má vlast 
 

Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

VÝCHOVY 
T21 

VZ21 - Pokračování tématu člověk a pohyb 
VV + PČ 21 - tento týden Vás čeká rychlý úkol. Vyfoť 
fotku, která vystihuje tvé momentální pocity (klidně na 
mobil). Nemám na mysli selfiečko, ale např. krajinu v té 
denní době, která právě bude tvé pocity dokonale 
vystihovat, barvy, jídlo, zvíře... prostě cokoliv, dej prostor 
svým pocitům. 
Na fotku se  budu těšit na e-mail: hortova@zs-deblin.cz 

📸 
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