
 

 
PLÁN VÝUKY 1. 2. - 5. 2. 2021 

VI. B 
Předmět   UČIVO HOTOVO 

Cíl mám splněn, když... 
ČESKÝ JAZYK 

T21 
ověřování znalostí:- 
videohovor: 
út 11:15 - 12:00 
konzultace: 
kdykoli dle potřeby 

Tvarosloví: 
Závěrečné opakování přídavných jmen + jmenné tvary přídavných jmen 
 
 

Bezpečně určím mluvnické kategorie přídavných 
jmen, znám druhy a vzory.  
Správně vyskloňuji a vystupňuji přídavné jméno. 
Vím, co jsou jmenné tvary přídavných jmen. 
Aktivně jsem se zúčastnil/a úterního MEETu a 
vypracoval/a příslušná cvičení. 
 

MATEMATIKA 
T21 

Ověřování znalostí - 
ano 5. 2. 

Videohovor: 
Pondělí 11:15  

Středa 8:25 
Pátek 10:25 

Čtverec a obdélník - slovní úlohy 
 
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) 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
T21 

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

Úkoly zadány přes google classroom 
Unit  4: Tidy up! 
Učebnice str. 80+81 
 

Pojmenuju domácí práce 
Popíšu, co musím a nemusím dělat 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T21 

(Kolbaba) 

  



 

PŘÍRODOPIS 
T21 

Ověřování 
znalostí:ano pá 5.2. 

Řasy a lišejníky 
Videohovor: tento 

týden nebude 
Konzultace:  Kdykoliv 
podle potřeby, napište 

nejlépe na mail. 
 

Čt - on-line hodina tento týden nebude, opakujte si na test z učebnice nebo v 
GC je vloženo výukové video na lišejníky 
Pá - test v 9:20 na 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: 
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) 
 
 
 

● Stručně popíši přínos civilizací 
Mezopotámie 

ZEMĚPIS 
T21 

Ověřování znalostí - 
ne 

Videohovor:  
úterý 8:25 

Pedosféra - funkce, znečištění a ochrana 
 
Seznámení s novým vyučujícím - Od druhého pololetí budete mít na výuku            
Zeměpisu nového pana učitele Mgr. Václava Macháčka 
 
 

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

pedosféry 

FYZIKA 
T21 

Videohovor:  
Středa 9:20-10:05 

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

 
 

 



 

 

IVT 
T21 

ČT - 11:15 - 12:00  -Online hodina - připojení přes odkaz v učebně IVT  

VÝCHOVY 
T21 

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 📸 

 

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 
T21 

videohovor:  
po 10:25-11:10 

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

JINÁ SDĚLENÍ 
T21 

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

Vysvědčení si zájemci mohou vyzvedávat v kanceláři školy v úředních hodinách 
(viz webové stránky školy.) 
 
Kdyby cokoliv, pište nám! Ve středu a čtvrtek budu ve škole, pokud by někdo 
potřeboval :). 
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