
 
 

 
 

PLÁN VÝUKY 15. 2. - 19. 2. 2021 
6. A 

 
 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
JINÁ SDĚLENÍ 

(OSV) 
T23 

Videohovor: 
pondělí  8:25-10:05 

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

Milí žáčci, tento týden se v OSV budeme zabývat úkoly, 
které jste měli během offline výuky minulý týden. Na 
pondělní hodiny OSV si připravte záznamový arch. 
Těším na setkání.  
 
Opět se vracíme k zaběhnuté výuce v google učebnách. 
Přeji hodně úspěchů při plnění úkolů a připomínám 
povinnost zapnuté kamery během MEETů.  
 

 

ČESKÝ JAZYK 
T23 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: 

pondělí 10:25-11:10 celá třída 
Konzultace: pište kdykoli 

Zájmena 
Číslovky 
 
Popis postavy 
 
 
 

Určím druh zájmen a číslovek. 
Skloňuji zájmena a číslovky. 
Znám a používám pravopisná pravidla psaní 
zájmen (já, ona, náš,..) a číslovek (tečka za 
řadovými číslovkami, oba, dva) 
Napsal/a jsem popis postavy.  
 
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

MATEMATIKA 
T23 

Ověřování znalostí: ano 19. 2. 
pouze vybraní žáci 

Videohovor:  

Dělitelnost - násobek a dělitel čísla, prvočíslo, číslo 
složené, číslo sudé a liché 
Oranžový PS, vybrané úlohy ze stran 72 - 80  

● Určím násobky čísla, všechny dělitele 
čísla 

● Rozeznám prvočíslo a číslo složené 
● Rozeznám číslo sudé a liché 



 
úterý 10:25 
středa 9:20 
pátek 8:25 

 

Kdo má zelený PS, prosím dojděte si do školy pro 
nakopírované listy, případně si je můžete vytisknout z 
učebny. Bude jich více (přibližně na 3 - 4 týdny), tak 
využijte možnost si je vyzvednout ve škole. 
Domlouvejte se s paní učitelkou Áďou. Děkuji 
Čtverec a obdélník - slovní úlohy 
Někteří z Vás si zopakujete v pátek ověření znalostí v 
jamboardu na výpočet obvodu a obsahu čtverce a 
obdélníku. Dozvíte se v úterní hodině. 

● Zúčastním se v pátek ověření 
znalostí 

ANGLICKÝ JAZYK 
T23 

(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 4D 
● My dream home 
● Osobní a předmětná zájmena (I - me, You - 

you, …) 
● Rozkazovací způsob pro 2. osobu 

 
1. V Classroomu najdeš pokyny co prostudovat a 

co zpracovat v učebnici a pracovním sešitě.  
2. V Classroomu najdeš úkol My dream home.  
3. Ve středu (17. 2.) - 12:05 až 12:50 bude 

povinná online hodina na google meet pro 
skupinu 1.  

4. Ve čtvrtek (18. 2.) - 8:25 až 9:10 bude povinná 
online hodina na google meet pro skupinu 2. 

1. Naučím se slovíčka UNIT 4D. 
2. Vypracuji úkol v Classroomu. 
3. Udělám zadaná cvičení v pracovním 
sešitě a učebnici.  
4. 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 

PŘÍRODOPIS 
T23 

Ověřování znalostí:- 
Videohovor: 4. hodinu v po 15.2. 

Konzultace:  Kdykoliv podle potřeby, 
napište nejlépe do mailu. 

 

Po - on-line hodina - Prvoci - úvod 
St - Prvoci - nálevníci - zadání v GC 

Cíle: 
Prvoci: 

● popíši stavbu těla prvoků 
● charakterizuji skupinu ,,nálevníci” 
● jmenuji alespoň 2 zástupce nálevníků 

DĚJEPIS 
T23 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor: ne 

Konzultace:pište kdykoli 

Egypt 
 

Seznámil/a jsem se se vznikem starověkého 
Egypta.  
Vyjmenuji 2 příčiny vzniku egyptské 
civilizace.  
Popíšu rozdělení obyvatel Egypta.  
Vypracoval/a jsem úkoly v učebně.  

ZEMĚPIS 
T23 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  

ÚT - 8:25-9:20; PÁ - 11:15-12:00 
Konzultace:  

 
 

V úterý i pátek budeme prezentovat online Vaše 
prezentace o vegetačnímu pásu - biomu. 

 
 

 

FYZIKA 
T23 

Ověřování znalostí:  
Videohovor:  
Konzultace:  

Elektrování třením  
dozvíme se jak lze těleso zelektrizovat  

 

 



 

 

 

INFORMATIKA 
T23 

Ověřování znalostí: ne 
Videohovor:  

středa 17. 2. 2021 8:25 

Bezpečná hesla, bezpečná wi-fi Osvojuji si zásady bezpečného tvoření a 
používání hesel a užívání wi-fi. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T23 

Rozdělení moci v ČR 
 

Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

VÝCHOVY 
T23 

VZ23 - Bezpečnost silničního provozu 

VV Pojďme kreslit smartphonem!: Kreslit telefonem      
nebo tabletem? Proč ne. Ale jak? Díky zdarma dostupným         
kreslícím aplikacím a dotykové obrazovce snáz, než by se         
mohlo na první pohled zdát. 
Jak postupovat? 
Nejprve si do telefonu musíte nainstalovat aplikaci na        
kreslení. Pokud dosud žádnou nepoužíváte, doporučuji      
aplikaci PicsArt. Ujistěte se, že je váš telefon připojen k          
internetu a otevřete ,,obchod s aplikacemi" (obchod Play,        
App Store), do vyhledávače zadejte PicsArt Photo Editor,        
otevřete si nabídku aplikace a zvolte ,,nainstalovat". 
 
Jakmile se Vám aplikace stáhne a nainstaluje, můžete        
tvořit. Lze v ní upravovat fotografie a videa, skládat         
fotografie do koláží, používat různá pozadí a rámečky,        
otevřít kameru včetně přidávání filtrů a také kreslit. 
 
Pokud vytvoříte něco, s čím byste se chtěli se mnou          
podělit, budu se těšit na: hortova@zs-deblin.cz :-). 
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