
 

 
PLÁN VÝUKY 8. 3. - 12. 3. 2021 

VI. B 
Předmět   UČIVO HOTOVO 

Cíl mám splněn, když... 
ČESKÝ JAZYK 

T26 
ověřování znalostí: 

ne 
videohovor: 

!!! pozor výjimečně ve 
st v 10:25 

konzultace: 
kdykoli dle potřeby 

Tvarosloví: 
Číslovky - druhy a pravopis 
 
 

Poznám číslovku v textu, znám jejich druhy a učím 
se je skloňovat. 
Učím se pravopis číslovek. 
Umím druhy zájmen a pravidla jejich skloňování. 
Aktivně jsem se zúčastnil/a středečního meetu, 
kde jsem pracoval/a a procvičoval/a učivo na 
jamboardu. Poté jsem vypracoval/a cvičení v PS a 
vše včas odevzdal/a. 
Když něčemu nerozumím, domluvím si konzultaci. 

MATEMATIKA 
T26 

Ověřování znalostí - 
ano 12. 3. 

Videohovor: 
Pondělí 11:15  

Středa 8:25 
Pátek 10:25 

Dělitelnost - nejmenší společný násobek, největší společný dělitel 
Oranžový PS, vybrané úlohy ze stran 82 - 85 + práce ve školním sešitu 
Ověření znalostí - znaky dělitelnosti 

● Spočítám nejmenší společný násobek čísel 
a největší společný dělitel čísel 

● Zúčastním se v pátek ověření znalostí 

ANGLICKÝ JAZYK 
T26 

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

Úkoly zadány přes google classroom 
Unit  5: Shopping 
Str. 88-90 
 

Popíšu některá místa v Praze 
Pojmenuju oblečení  
 

PŘÍRODOPIS 
T26 

Ověřování znalostí:v 
pá 12.3. V 9:20 

Videohovor: 3. hod. 

Čt - on-line hodina - Prvoci - opakování na test 
Pá - Prvoci - test - v GC v čase hodiny Př 

Cíle: 
Prvoci: 

● popíši stavbu těla prvoků 
● charakterizuji skupinu ,,nálevníci” 



 

ve čt 11.3. 
Konzultace:  Kdykoliv 
podle potřeby, napište 

nejlépe na mail. 

● jmenuji alespoň 2 zástupce nálevníků 
● jmenuji příklady nemocí, které jsou 

způsobeny prvoky 

DĚJEPIS 
T26 

Ověřování znalostí: 
 Ne 

Videohovor: 
Čtvrtek 9:20 

Konzultace: pište 
kdykoliv 

Indie, Palestina a Čína  
 
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) 
 
 
 

● Seznámím se se základní charakteristikou 
dalších staroorientálních států 

● Spojím jména a pojmy s odpovídající 
charakteristikou 

 

ZEMĚPIS 
T26 

Ověřování znalostí - 
Ne  

Videohovor:  
            úterý 8:25 

Opakováníu učiva “atmosféra, hydrosféra” 
 
Info v GC - vloženy materiály pro samostatné ověření znalostí. Společně na meetu             
látku hravou formou projdeme. 
 

 

● Objasní problematiku atmosféry a 
hydrosféry na Zemi. Rozumí principům 
vodního koloběhu, vysvětlí pojmy počasí, 
podnebí, voda povrchová, podpovrchová a 
uvede příklady. 
 

● Zhodnotí jejich vzájemnou provázanost. 
FYZIKA 

T26 
Videohovor:  

Středa 9:20-10:05 

 
Zdroje elektrického náboje  
podklady v učebně/classroom 
 VE STŘEDU ONLINE HODINA 

 

  
Z minulé hodiny bych měl vědět co je to IONT a jak 
vzniká? 

IVT 
T26  

Videohovor: 
 

 
Tvorba prezentace na vlastní téma. 

 
Snaž se vytvořit prezentaci dle pravidel, které jsme 
si řekli minulou hodinu. 

VÝCHOVY 
T26 

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/ 
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 dobrovolný anglický online úkol o zdravé stravě.            
Pokud máš energii, vypracuj si jej. Pokud ne, běž se proběhnout ven.  

SPP T26 
videohovor:  

po 10:25-11:10 

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

JINÁ SDĚLENÍ 
T26 

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

Milí žáci, 
 
v úterý 9. 3. od 10:45 - 12:15 Vás čeká webinář od Replug me, který bude                
probíhat zábavně - formou únikovky a skupinových aktivit. Webinář je          
bezplatný, hrazený z projektu O2 Chytrá škola. Webináře byste se měli           
zúčastnit všichni, je součástí výuky. 
 
Dozvíte se :-):  
- jak fungují sociální sítě a online hry 
- jak se pozná, že je někdo závislý 
- co je dobré mít/nemít na svém profilu na sociálních sítích 

 

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


 

 

- jak si profil co nejlépe nastavit 
- jak reagovat na nabídky spolupráce s různými značkami 
- co je dobrého na reklamě a co je na ní špatného 
 
Odkaz na přihlášení najdete v Třídní skupině 6. B. Přihlásit se zkuste chvilku             
dopředu, do učebny se sice hned nedostanete, ale můžete mít problémy s            
bezpečnostním nastavením. 
 
Náš každotýdenní meet z českého jazyka proběhne výjimečně ve středu od           
10:25, s jinými hodinami se webinář nekříží.  
 
Moc si webinář užijte, těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!!! :-) K + L 


