
 

 

PLÁN VÝUKY 22. 3. - 26. 3. 2021 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl mám splněn, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T28 

ověřování znalostí: 
pátek 26. 3. 

 8:25 v učebně 
(zájmena a číslovky) 

videohovor: 
úterý 11:15 

 

Tvarosloví: 
Slovesa - mluvnické kategorie 

Znám pojem ,,mluvnické kategorie sloves”. 
Znám všechny mluvnické kategorie, které zatím 
umím určovat u sloves. 
Ve větě najdu sloveso a bezpečně určím jeho 
mluvnické kategorie. 
 

MATEMATIKA 
T28 

Ověřování znalostí: 
26.3. 

Videohovor: 
Pondělí 11:15  

Středa 8:25 
Pátek 10:25 

Pokračování z předešlého týdnu: 
Dělitelnost - nejmenší společný násobek, největší společný dělitel 
Zadání v Google classroom 
Ověření znalostí - NSN dvou čísel 
 

● Spočítám nejmenší společný násobek čísel 
a největší společný dělitel čísel 

● rozložím číslo na součin prvočísel 

ANGLICKÝ JAZYK 
T28 

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

Úkoly zadány přes google classroom 
Unit  5: Shopping 
92-94 
 
 

Pojmenuju oblečení. 
Vytvořím přítomný průběhový čas.  
Pojmenuju obchody. 
 

PŘÍRODOPIS 
T28 

Ověřování znalostí:- 
Videohovor: 3. hod. 

Čt - on-line - Žahavci - mořští žahavci 
Pá - zadání v GC - korálové útesy 

Cíle: 
Žahavci: 

● charakterizuji skupinu žahavci 



 

ve čt 25.3. 
Konzultace:  Kdykoliv 
podle potřeby, napište 

nejlépe na mail. 

● popíši stavbu těla nezmara 
● popíši životní cyklus nezmara 
● jmenuji zástupce mořských žahavců 
● vysvětlím, jak vzniká korálový ostrov - atol 

DĚJEPIS 
T28 

Ověřování znalostí: 
 Ne 

Videohovor: 
Čtvrtek 9:20 

Konzultace: pište 
kdykoliv 

Čt - online hodina - úvod do antického Řecka 
Úkol je zadán v GC. 
 
 
 
 
 
 
 

● Vyjmenuji alespoň tři informace o 
nejstarších řeckých civilizacích 
 

 

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 litosféře 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 
T28 

Videohovor: 
Středa - 9:20-10:05  

Elektrický výboj a blesk  
podklady v učebně/classroom 

 VE STŘEDU 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? 

IVT 
T28 

Videohovor: 
ČTVRTEK 11:15 

 
Tvorba vlastní prezentace 
Online hodina - jen si řekneme vlastní témata... 

 

 
 

VÝCHOVY 
T28 

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 T28 
videohovor:  

po 10:25-11:10 

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

JINÁ SDĚLENÍ 
T28 

Videohovor OSV 
Po 9:20 -10:05 
Pá - po testu z 

češtiny zůstaneme 
připojení na meetu v 
učebně český jazyk 

V pondělí 22. 3. bude od 10:30 do 12:00 probíhat na škole Matematický 
klokan (online)  - na starosti má pan učitel Lukáš Cík. 

Vznikla také online galerie na stránkách školy z Vašich děl :-), mrkněte: 
https://www.zs-deblin.cz/umelci-ani-behem-distancni-vyuky-nespi-aneb-galerie-
del-z-vytvarne-vychovy/ 
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