
PLÁN VÝUKY 3. 5. - 7. 5. 2021
VI. B

Předmět UČIVO HOTOVO
Cíl mám splněn, když...

ČESKÝ JAZYK
T34

ověřování znalostí:
7. 5. diktát 8:25 online

přes meet
videohovor:
úterý 11:15

Komiks - tvorba příběhu aneb 6. B jede na školní výlet...
Záznam individuální četby

Vzpomenu si, jakou další knihu jsem přečetl/a a
zapíši záznam do čtenářského listu.

Seznámím se s komiksem a jeho tvorbou.
Vytvořím dle předem zadaných kritérií komiksový
příběh, který příští týden odprezentuji spolužákům.

MATEMATIKA
T34

Ověřování znalostí:
Videohovor:

Pondělí 11:15
Středa 8:25-
dobrovolná
konzultace

Pátek 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

ANGLICKÝ JAZYK
T34

(Laušmanová)
Ověřování

znalostí:čtvrtek 6.5.
Videohovor:
Úterý 9:20

Čtvrtek 8:25

Úkoly zadány přes google classroom
Unit  5: opakování  a test Znám obsah lekce 5 a použiju ho:

Pojmenuju oblečení a náźvy obchodů, použiju fráze
pro nakupování.



PŘÍRODOPIS
T34

Ověřování znalostí: -
Videohovor: NENÍ

Konzultace: Kdykoliv
podle potřeby, napište

nejlépe na mail.

Čt + Pá - 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:
Čtvrtek: 9:20

Konzultace: pište
kdykoliv

Městské státy - Athény a Sparta ● Pomocí pojmů popíši charakteristiku obou
městských států

ZEMĚPIS
T34

Ověřování znalostí -
ne

Videohovor:
Pátek 11:15

Biomy světa - tropický deštný les

Info v GC. Společně na meetu látku hravou formou projdeme. POZOR ZMĚNA ČASU
MEETU - BUDE V PÁTEK V 11:15.

● Objasní problematiku biomů na Zemi.
Uvede příklady biomů a jejich oblasti na
Zemi. Blíže popíše tvrdolistý les a step.

● Zhodnotí jejich vzájemnou provázanost.

FYZIKA
T34

Ověřování znalostí -
Videohovor:

ST 9:20

ČT - online hodina
Elektrický proud, napětí a jeho zdroje

materiál v učebně

IVT
T34

Ověřování znalostí -
TEST

Internet
ČT - online hodina



Videohovor:
Čtvrtek: 11:15

VÝCHOVY
T34

!!! 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. !!!

VZ: Výzva: Zhlédni dokument na
https://www.jsns.cz/lekce/736530-deti-z-mizejiciho-ostrova. Trvá 22 minut.
Napiš mi, kdo je klimatický uprchlík a jaké dojmy jsi měl/ a po zhlédnutí
dokumentu.

SPP T34
videohovor:

po 10:25-11:10

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

JINÁ SDĚLENÍ
T34

Videohovor OSV
Po 9:20

Po 10 5. a pátek 14. 5.
- prezentování

komiksů

Milí žáci, rodiče,

v následujících dvou týdnech probíhají triády (3. -14. 5.), těšíme se na Vás!

Připojte se ke školní sportovní výzvě :-)

Krásný květnový týden!:-)

mailto:hortova@zs-deblin.cz
https://www.jsns.cz/lekce/736530-deti-z-mizejiciho-ostrova
https://www.zs-deblin.cz/sportovni-vyzva-od-polu-k-polu/

