
 

 
PLÁN VÝUKY 1. 3. - 5. 3. 2021 

VI. B 
Předmět   UČIVO HOTOVO 

Cíl mám splněn, když... 
ČESKÝ JAZYK 

T25 
ověřování znalostí: 

ne 
videohovor: 

út 11:15 - 12:00 
konzultace: 

kdykoli dle potřeby 

Tvarosloví: 
Zájmena - druhy a skloňování 
 
 

Učím se pamětně druhy zájmen a pravidla jejich 
skloňování. 
Aktivně jsem se zúčastnil/a úterního meetuu, kde 
jsem pracoval/a a procvičoval/a učivo na 
jamboardu. Poté jsem vypracoval/a cvičení na 
umimeto a v PS a vše včas odevzdal/a. 
Když něčemu nerozumím, domluvím si konzultaci. 

MATEMATIKA 
T25 

Ověřování znalostí - 
ano 5. 3. 

Videohovor: 
Pondělí 11:15  

Středa 8:25 
Pátek 10:25 

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 

ANGLICKÝ JAZYK 
T25 

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

Úkoly zadány přes google classroom 
Unit  4: dokončení a opakování 
Učebnice str. 84-87 
 

Popíšu svůj domov a okolí 
 

PŘÍRODOPIS 
T25 

Ověřování znalostí:- 
Videohovor: 3. hod. 

ve čt 4.3. 
Konzultace:  Kdykoliv 

Čt - on-line hodina - Prvoci - další zástupci 
Pá - Prvoci - procvičování - zadání v GC 

Cíle: 
Prvoci: 

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



 

podle potřeby, napište 
nejlépe na mail. 

● jmenuji 2 nemoci, které jsou způsobeny 
prvoky 

DĚJEPIS 
T25 

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 egyptské 
civilizace 

● Mám hotové úkoly na umime fakta 

ZEMĚPIS 
T25 

Ověřování znalostí - 
ano 5.3.  

Videohovor:  
            úterý 8:25 

b 
 
Info v GC - vloženy materiály pro samostatné ověření znalostí. Společně na meetu             
látku hravou formou projdeme. 
 

Ověření znalostí - kvíz “planeta Země ve Sluneční soustavě”. 

● Objasní problematiku litosféry na Zemi. 
Rozumí principům vzniku zemětřesení, 
sopečné činnosti a dokáže uvést konkrétní 
příklady. 
 

● Zhodnotí jejich vzájemnou provázanost. 

FYZIKA 
T25 

Videohovor:  
Středa 9:20-10:05 

 
Model atomu a ionty  
 podklady v učebně/classroom 

 
 

Z minulé hodiny bych měl vědět jak lze zelektrizovat 
těleso. Jaké jsou dva elektrické náboje a kdy se 
přitahují či odpuzují. 

IVT 
T25  

Videohovor: 
Čtvrtek 11:15-12:00 

 
Online hodina - připojení přes odkaz v učebně IVT 

 

VÝCHOVY 
T25 

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-eliasson/ 

 

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


 

 

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

SPP T25 
videohovor:  

po 10:25-11:10 

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

JINÁ SDĚLENÍ 
T25 

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

Milí rodiče,  
v úterý 2. 3. od 17:00 do 18:00 bude probíhat online třídní schůzka přes              
meet. Cílem je Vás informovat především o systému hodnocení dětí. Distanční           
výuka se neustále vyvíjí, snažíme se průběžně výuku přizpůsobovat a je nutné            
přizpůsobit i hodnocení. Po pololetí je velmi znát, že pololetní hodnocení           
nevypovídá o získaných znalostech a dovednostech… Bližší informace o         
schůzce jsem poslala přes edookit. 
 
Milí žáci, 
těším se na Vás opět na meetech OSV a češtiny!:-) 
 

 

mailto:hortova@zs-deblin.cz

