
PLÁN VÝUKY 1. 3. - 5. 3. 2021
6. A

Předmět UČIVO HOTOVO
JINÁ SDĚLENÍ

(OSV)
T25

Videohovor:
pondělí  8:25-9:10

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

Milí šesťáci, opět se na vás moc těším na hodinách OSV
a ČJ. Mějte se pěkně a přeji mnoho trpělivosti při plnění
úkolů v google učebnách.
P. uč. Navrátilová

ČESKÝ JAZYK
T25

Ověřování znalostí:
úterý 2.3. 12:00-13:00

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

Písemná práce 2.3. ve 12:00 - zájmena a číslovky

Práce s textem

Napsal/a jsem si písemnou práci.
Porozuměl/a jsem textu a vypracovala úkoly.

MATEMATIKA
T25

Ověřování znalostí: ano 5. 3.
Videohovor:
úterý 10:25
středa 9:20

Dělitelnost - znaky dělitelnosti
Oranžový PS, vybrané úlohy ze stran 81, 82
Ověření znalostí - prvočíslo, číslo složené, násobek
a dělitel, sudé a liché číslo

● Správně určím, kdy je číslo dělitelné
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 25

● Zúčastním se v pátek ověření znalostí



pátek 8:25

ANGLICKÝ JAZYK
T25

(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 4D Tidy up!
● Slovní zásoba Unit 4
● Sloveso muset - must x have to
● Pravidla (rules)

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

2. Ve středu (3. 3.) - 12:05 až 12:50 bude povinná
online hodina na google meet pro skupinu 1.

3. Ve čtvrtek (4. 3.) - 8:25 až 9:10 bude povinná
online hodina na google meet pro skupinu 2.

1. Naučím se a opakuji  slovíčka UNIT 4.
2. Udělám zadaná cvičení v pracovním
sešitě a učebnici.
3. 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
T25

Ověřování znalostí:-
Videohovor: 4. hodinu v po 1.3.

Konzultace: Kdykoliv podle potřeby,
napište nejlépe do mailu.

Po - on-line hodina - Prvoci - další zástupci
St - Prvoci - procvičování - zadání v GC

Cíle:
Prvoci:

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

způsobeny prvoky

DĚJEPIS
T25

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: ne

Konzultace:pište kdykoli

Egypt Pracuji na prezentaci.

ZEMĚPIS
T25

Ověřování znalostí:
Pá - TEST - biomy

Videohovor:
ÚT - 8:25-9:20
Konzultace:

V úterý budeme prezentovat online Vaše
prezentace o vegetačnímu pásu - biomu a budeme

opakovat na test
Pátek test na biomy-vegetační pásy

FYZIKA
T25

Ověřování znalostí:
Videohovor:

ČT - 9:20-10:05
Konzultace:

Model atomu a ionty
podklady v učebně/classroom
VE ČTVRTEK ONLINE HODINA

Z minulé hodiny bych měl vědět jak lze
zelektrizovat těleso. Jaké jsou dva elektrické

náboje a kdy se přitahují či odpuzují.

INFORMATIKA
T25

Ověřování znalostí: ne
Videohovor:

středa 3. 3. 2021 8:25

Sociální sítě a jak se na nich chránit Osvojuji si zásady bezpečného používání
sociálních sítí.

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T25

Tento týden bez úkolu.



VÝCHOVY
T25

VZ25 - Bezpečnost silničního provozu 2

VV dobrovolný úkol: Viděti jinak - Olafur Eliasson
(zadání na březen)
Olafur Eliasson je umělcem, který dokáže vidět jinak.
Pokřivil prostor, "zavěsil do vzduchu vodopád",
rozsvítil slunce uvnitř galerie, zpomalil odraz v
zrcadle, nechal zmizet barvu. Návštěvníky nechává
všechna svá díla prožít. V galeriích se stávají součástí
jeho díla. Prochází duhou, mlhou, stanou se
jednobarevnými. Prohlédněte si nástěnku s jeho díly
- viz odkaz
https://cz.pinterest.com/.../to-try-in.../olafur-eliasso
n/
Vezměte svůj mobil a foťte jednoduché předměty, či
linie, skrze čiré, zabarvené nebo pokřivené sklo.
Přiložením minifotoaparátu v mobilu například
přímo na sklo barevné vázy, broušeného skla
pozměňte realitu. S obrázky si pohrajte. Přibližte,
ořízněte. Není třeba vidět celé předměty, někdy stačí
pohled na odlesky. Můžete zkusit baterkou prosvítit
barevné sklo či čiré sklo, vyfoťte odraz pokřivený
například maminčiným zvětšovacím zrcátkem
(mamky je mívají na líčení), zaměřte se na hrany
sklenic a podobně. Objevujte. Objevujte opatrně, ať
nic nerozbijete. Udělejte aspoň 20 snímků, z nich pak
vyberte ty, které vám připadají zajímavé (6-9
snímků). Nezapomeňte, že nemusíme poznat, co a
přes co jste fotili. Vytvořte koláž - určitě to umíte v
appce. Kdo neumí, odešle fotky zvlášť. Přeji vám
příjemné hraní. Pokud budete potřebovat radu,
poraďte se s ostatními nebo napište.
Pokud se budete chtít podělit o Vaše dílka, pošlete
fota nebo koláže na: hortova@zs-deblin.cz

https://cz.pinterest.com/romanaasv/to-try-in-class/olafur-eliasson/?fbclid=IwAR0zol-UmwIqh0WOdZOo4hdbXBpS--EvEflWwt2eekE9XH5jccfBKsTaCak
https://cz.pinterest.com/romanaasv/to-try-in-class/olafur-eliasson/?fbclid=IwAR0zol-UmwIqh0WOdZOo4hdbXBpS--EvEflWwt2eekE9XH5jccfBKsTaCak
mailto:hortova@zs-deblin.cz



