
PLÁN VÝUKY 3. 5. - 7. 5. 2021
6. A

Předmět UČIVO HOTOVO
JINÁ SDĚLENÍ

T34

Videohovor:
pondělí 8:25-9:10

Milí šesťáci, směle pokračujeme v distanční výuce.
Připomínám povinnost zapnuté kamery během MEETů.

Čtěte si hodnocení v Edookitu!!
Zkuste se zapojit do výzvy přejít cestu od pólu k pólu. Zpráva
vám přišla edookitem nebo ji najdete na stránkách školy:
https://www.zs-deblin.cz/sportovni-vyzva-od-polu-k-polu/

ČESKÝ JAZYK
T34

Ověřování znalostí: ne
Videohovor:

pondělí
9:20-10:05 celá třída

čtvrtek s paní asistentkou Áďou
11:15-12:00 kluci
12:05-12:50 holky

Konzultace: pište kdykoli

Větné členy - podmět a přísudek
Druhy podmětu a přísudku

Prezentace oblíbené knihy na JAMboardu

čtvrtek - procvičování pravopisu

Určím ve větě podmět a přísudek.
Určím druhy podmětu a přísudku.
Představím spolužákům svou oblíbenou
knihu.
Procvičil/a jsem si pravopis.

MATEMATIKA
T34

Ověřování znalostí:
Videohovor:
úterý: 10:25

Osa úhlu, osa úsečky
Ve středu je pouze dobrovolná konzultace!
Zadání v Google classroom

Nezapomeňte na rýsovací pomůcky

● sestrojím osu úhlu a osu úsečky



středa: 9:20 - pouze konzultace
pátek: 8:25

ANGLICKÝ JAZYK
T34

(Florián)

Ověřování znalostí:
ne

Videohovor:
skupina 1 - středa
skupina 2 - čtvrtek

skupina pokročilí s p.uč.
Laušmanovou - středa 12.05

Konzultace:
dle potřeby přes e-mail

Bloggers Unit 5D In the shop
● slovíčka UNIT 5D
● phrases for shopping
● present simple x continuous

1. V Classroomu najdeš úkol a pokyny co
prostudovat a co zpracovat v učebnici a pracovním
sešitě.
2. Ve středu (28. 4.) - 12:05 až 12:50 bude povinná
online hodina na google meet pro skupinu 1.
3. Ve čtvrtek (29. 4.) - 8:25 až 9:10 bude povinná
online hodina na google meet pro skupinu 2.

1. Učím se slovíčka UNIT 5D.
2. Opakuji přítomné časy prostý

a průběhový (present simple a
continuous).

3. Udělám zadaná cvičení v
pracovním sešitě a učebnici.

4. 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
T34

Ověřování znalostí: -
Videohovor: NENÍ

Konzultace: Kdykoliv podle potřeby,
napište nejlépe do mailu.

Po + St - Měkkýši - zadání v GC Cíl pro tento týden:
● charakterizuji 3 skupiny

měkkýšů - stavba těla, schránka,
prostředí, ve kterém žijí, způsob
obrany, potrava



● uvádím minimálně 2 zástupce
ke každé skupině měkkýšů

DĚJEPIS
T34

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: úterý 11:15-12:00 s

paní učitelkou Pospíšilovou
Konzultace:pište kdykoli

Řecko - Athény a Sparta ● na základě získaných pojmů
porovnám oba městské státy a
diskutuji o nich

ZEMĚPIS
T34

Ověřování znalostí:
Videohovor: úterý 8:25-9:10

Konzultace:

Rasy, náboženství a jazyky
podklady v učebně

FYZIKA
T34

Ověřování znalostí:
Videohovor: čtvrtek 9:20

Konzultace:

ČT - online hodina
Elektrický proud, napětí a jeho zdroje

materiál v učebně

INFORMATIKA
T34

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: Ne

Lži na internetu Rozpoznám, když se na internetu setkám
s nepravdivou informací

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T34

Rodinná výchova
- rodokmen

Vytvořím rodokmen své rodiny.

VÝCHOVY
T34

VZ34 - Moderní šikana

VV 34 - Nakresli nebo namaluj obrázek na téma: “Co mi teď
(při distanční výuce) dělá největší radost”. Je na tobě, zda
zpracuješ nějakou situaci, věc nebo postavy, ale nezapomeň
vystihnout téma i s pozadím či prostředím, do kterého patří.



Použij pastelky, tužky, akvarel, temperu, pastel…. zvol si
podle sebe. Výtvarně zpracuj téma na formát A4 nebo A3.
Úkol bude hodnocen. Fotku obrázku pošli na mail:

hortova@zs-deblin.cz nejpozději do 16.5.

mailto:hortova@zs-deblin.cz

