
PLÁN VÝUKY 15. 2. - 19. 2. 2021
VI. B

Předmět UČIVO HOTOVO
Cíl mám splněn, když...

ČESKÝ JAZYK
T23

ověřování znalostí:
pá 19. 2. online
písemná práce

8:25-9:10 příd. jm.
videohovor:

út 11:15 - 12:00

!! pá 8:25 online pís.
práce

konzultace:
kdykoli dle potřeby

Tvarosloví:
Zájmena - druhy a skloňování

Učím se pamětně druhy zájmen a pravidla jejich
sloňování.
Aktivně jsem se zúčastnil/a úterního MEETu.
Připravil/a jsem se na písemnou práci - přídavná
jména.

MATEMATIKA
T23

Ověřování znalostí -
ano 19. 2.

Videohovor:
Pondělí 11:15

Středa 8:25
Pátek 10:25

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

● Určím násobky čísla, všechny dělitele čísla
● Rozeznám prvočíslo a číslo složené
● Rozeznám číslo sudé a liché
● Zúčastním se v pátek ověření znalostí



ANGLICKÝ JAZYK
T23

(Laušmanová)
Videohovor:
Úterý 9:20

Čtvrtek 8:25

Úkoly zadány přes google classroom
Unit  4: Tidy up!
Domácí práce, slovesa must, mustn´t, don't have to, can
Učebnice str. 80+81

Pojmenuju domácí práce
Popíšu, co musím a nemusím dělat.
Popíšu, co nesmím a můžu dělat.

PŘÍRODOPIS
T23

Ověřování znalostí:-
Videohovor: 3. hod.

ve čt 18.2.
Konzultace: Kdykoliv
podle potřeby, napište

nejlépe na mail.

Čt - on-line hodina - Prvoci - úvod
Pá - 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:
Čtvrtek 9:20

Konzultace: pište
kdykoliv

Starověký Egypt

Úkol je  zadán V GC.
(kdo by se chtěl o starověku dozvědět víc, může sledovat každé pondělí ve 20:00 na
ČT2  seriál Divy Starověku)

● Stručně popíši typické znaky a způsob
života egyptské civilizace

ZEMĚPIS
T23

Ověřování znalostí -
ne

Videohovor:
úterý 8:25

Opakování učiva “Planeta Země ve Sluneční soustavě”

Info v GC - vloženy materiály pro samostatné ověření znalostí z látky o planetě
Zemi. Společně na meetu látku hravou formou projdeme.

● Vymezí Zemi v rámci vesmíru.
● Určí význam otáčení Země kolem své osy a

kolem Slunce.
● Rozezná typy vesmírných objektů.

FYZIKA
T23

Videohovor:
Středa 9:20-10:05

Elektrování třením
dozvíme se jak lze těleso zelektrizovat

IVT
T23

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



Videohovor:
Čtvrtek 11:15-12:00

VÝCHOVY
T23

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 :-).

VZ: V učebně angličtiny najdeš anglické online pracovní listy na téma zdravé jídlo a
potravinová pyramida.

SPP T23
videohovor:

po 10:25-11:10

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

JINÁ SDĚLENÍ
T23

Videohovor OSV
Po 8:25 -10:05

Prosím žáky, aby měli na pondělní OSV meet (od 8:25!!!) nachystaný
záznamový arch A3 s úkoly z offline výuky. Společně si uděláme zpětnou vazbu
tohoto týdne. Buďte přichystaní tak, abyste každý mohl psát a přidávat fotky do
jamboardu!

Poté prosím, abyste do pátku 19. 2. (nejpozději!) doručili tento vyplněný arch
ke škole, kde bude připravena a označena schránka. Práce bude hodnocena.

Tento týden probíhá opět online výuka, 22. - 26. 2. JARNÍ PRÁZDNINY :-)

mailto:hortova@zs-deblin.cz


Milí rodiče,
v úterý 2. 3. od 17:00 do 18:00 bude probíhat online třídní schůzka přes
meet, více informací a odkaz na přihlášení pošlu přes edookit.


