
PLÁN VÝUKY 22. 3. - 26. 3. 2021
6. A

Předmět UČIVO HOTOVO
JINÁ SDĚLENÍ

T28

Videohovor:
OSV pondělí  8:25-9:10

Doučování:
středa 10:25-11:10

Milí šesťáci, opět předkládám několik důležitých
informací k tomuto týdnu:

1. Pondělní MEET z OSV proběhne s paní
asistentkou Áďou.

2. V pondělí se zájemci zúčastní Matematického
klokana od 10:30 do 12:00.

3. Ve středu opět proběhne hodina doučování!
Pokud potřebuješ jakoukoliv pomoc, připoj se.

POZOR na povinnost zapnuté kamery!!!
ČESKÝ JAZYK

T28

Ověřování znalostí:
ne

Videohovor:
pondělí 9:20-10:05  celá třída s

paní asistentkou Áďou
čtvrtek 12:05-12:50 celá třída

Konzultace: pište kdykoli

Slovesa
- způsob podmiňovací přítomný a minulý

Práce s textem

Určím osobu, číslo, čas a způsob sloves.
Vytvořím daný tvar slovesa.
Seznámil/a jsem se s podmiňovacím
způsobem přítomným a  minulým.

Rozumím přečtenému textu a dovedu
odpovědět na otázky.

MATEMATIKA
T28

Ověřování znalostí: 26.3.

Pokračování z předešlého týdnu:
Dělitelnost - nejmenší společný násobek, největší

● Spočítám nejmenší společný násobek
čísel a největší společný dělitel čísel

● rozložím číslo na součin prvočísel



Videohovor:
úterý 10:25
středa 9:20
pátek 8:25

společný dělitel
Zadání v Google classroom
Ověření znalostí - NSN dvou čísel

ANGLICKÝ JAZYK
T28

(Florián)

Ověřování znalostí:
test na must, have to, can a

mustn´t.

Videohovor:
skupina 1 - středa
skupina 2 - čtvrtek

skupina pokročilí s p.uč.
Laušmanovou - středa 12.05

Konzultace:
dle potřeby přes e-mail

Bloggers Unit 4 Revision
● Test na sloveso muset - must,  have to, can a

mustn´t
● opakování UNIT 4 - poslech
● Pravidla (House rules)

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

2. Ve středu (24. 3.) - 12:05 až 12:50 bude povinná
online hodina na google meet pro skupinu 1.

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

1. Opakuji pravidla užití sloves must a
have to.
2. Udělám úkol v Clasroomu.
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 až
12:50)
Běluša
Mičánek
Mytyzková
Růda
Sedláčková
Svoboda Josef
Šebesta
Vranka
Zavřel

Skupina 2 (hodina ve čtvrtek 08:25 -
09:10)
Doktor
Engelbrechová
Jandek
Klíma
Kolegarová



Kratochvílová
Prokeš
Příhodová
Svoboda František
Tůmová

PŘÍRODOPIS
T28

Ověřování znalostí: -
Videohovor: 4. hodinu v po 22.3.

Konzultace: Kdykoliv podle potřeby,
napište nejlépe do mailu.

Po - on-line - Žahavci - mořští žahavci
St - zadání v GC - korálové útesy

Cíle:
Žahavci:

● charakterizuji skupinu žahavci
● popíši stavbu těla nezmara
● popíši životní cyklus nezmara
● jmenuji zástupce mořských žahavců
● vysvětlím, jak vzniká korálový ostrov

- atol

DĚJEPIS
T28

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: pátek 9:20-10:05

Konzultace:pište kdykoli

Hodnocení prezentací o Egyptě. Představil/a jsem spolužákům svoji
prezentaci o Egyptě.
Hodnotil/a jsem prezentaci spolužáka.

ZEMĚPIS
T28

Ověřování znalostí:
Videohovor:

ÚT - 8:25-9:20
Konzultace:

V úterý online hodina
OCHRANA PŘÍRODY
podklady v učebně

Řekneme si něco o tom jak člověk chrání
přírodu.

FYZIKA
T28

Ověřování znalostí:
Videohovor:

ČT - 9:20-10:05
Konzultace:

Elektrický výboj a blesk
podklady v učebně/classroom
VE ČTVRTEK ONLINE HODINA

Z minulé hodiny bych měl vědět, že kolem
nabitého tělesa je elektrické pole, které působí

na tělesa v jeho blízkosti. Jak se pole
zakresluje?

INFORMATIKA
T28

Sociální sítě a jak je bezpečně využívat
Online hry a hraní

Osvojuji si zásady bezpečného používání
sociálních sítí a hraní her přes internet.



Ověřování znalostí: ne
Videohovor:
ST - 8:25-9:10

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T28

Lidská práva - zamyšlení Vypracoval/a jsem úkoly v google učebně.

VÝCHOVY
T28

VZ28 - Úvod do problematiky závislostí

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

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


nebo koláže na: hortova@zs-deblin.cz

mailto:hortova@zs-deblin.cz

