
 

 
PLÁN VÝUKY 15. 3. - 19. 3. 2021 

VI. B 
Předmět   UČIVO HOTOVO 

Cíl mám splněn, když... 
ČESKÝ JAZYK 

T27 
ověřování znalostí: 

ne (další týden) 
videohovor: 
úterý 11:15 

 

Tvarosloví: 
Souhrnné opakování zájmen a číslovek 
 
Čtení s porozuměním 

Zájmena a číslovky poznám bezpečně v textu a vím, 
jakými je označujeme čísly. 
zájmena: 

- určím druh 
- umím je skloňovat  

číslovky: 
- určím druh 
- správně je skloňuji  
- ovládám pravopis 

MATEMATIKA 
T27 

Ověřování znalostí 
Videohovor: 

Pondělí 11:15  
Středa NENÍ 
Pátek 10:25 

VÝJIMEČNĚ NEBUDE STŘEDEČNÍ HODINA 

Pokračování z předešlého týdnu: 

Dělitelnost - nejmenší společný násobek, největší společný dělitel 

Oranžový PS, vybrané úlohy ze stran 82 - 85 + práce ve školním sešitu 

 

● Spočítám nejmenší společný násobek čísel 
a největší společný dělitel čísel 

● rozložím číslo na součin prvočísel 

ANGLICKÝ JAZYK 
T27 

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

Úkoly zadány přes google classroom 
Unit  5: Shopping 
91-93 
 

Pojmenuju oblečení. 
Vytvořím přítomný průběhový čas.  
 

PŘÍRODOPIS 
T27 

Ověřování znalostí:- 
Videohovor: 3. hod. 

ve čt 18.3. 
Konzultace:  Kdykoliv 

Čt - on-line hodina - Žahavci - nezmar 
Pá - zadání v GC 

Cíle: 
Žahavci: 

● charakterizuji skupinu žahavci 
● popíši stavbu těla nezmara 
● popíši životní cyklus nezmara 



 

podle potřeby, napište 
nejlépe na mail. 

● srovnám nezmara s trepkou 

DĚJEPIS 
T27 

Ověřování znalostí: 
 Ano čt-18.3. 
Videohovor: 
Čtvrtek 9:20 

Konzultace: pište 
kdykoliv 

Čt - online hodina - test - staroorientální státy 
Úkol je zadán v učebně. 
 
 
 
 
 
 
 

● Zopakuji si hlavní znaky staroorientálních 
států (Mezopotámie, Egypt, Indie, Palestina 
a Čína) 
 

 

ZEMĚPIS 
T27 

Ověřování znalostí - 
ANO 

Videohovor:  
            úterý 8:25 

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

Ověření znalostí o atmosféře formou kvízu v GC. 

● Objasní problematiku pedosféry na Zemi. 
Rozumí principům zvětrání a vzniku půdy, 
vysvětlí pojmy humus, půdní horizont a 
příklady půdních typů.  
  

● Zhodnotí jejich vzájemnou provázanost. 

FYZIKA 
T27 

Videohovor:  

Elektrické pole  
podklady v učebně/classroom 
  

 

Z minulé hodiny bych měl vědět jak se nazývá 
přístroje k tvorbě či měření elektrického náboje a 
jaký je rozdíle mezi vodičem a nevodičem. 

IVT 
T27 

Videohovor: 
Čtvrtek 11:15-12:00 

 
Online hodina - Tvorba prezentace - řekneme si pravidla pro tvorbu 
prezentace. 

 

 
 

VÝCHOVY 
T27 

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,           

 

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


 

 

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 T27 
videohovor:  

po 10:25-11:10 

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

JINÁ SDĚLENÍ 
T27 

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

Ve středu 17. 3. neprobíhá online výuka (meety), žáci pracují samostatně           
na zadaných úkolech. 

 

mailto:hortova@zs-deblin.cz

