
PLÁN VÝUKY 10. 5. - 14. 5. 2021
6. A

Předmět UČIVO HOTOVO
JINÁ SDĚLENÍ

T35

Videohovor:
pátek 9:20-10:05

Milí šesťáci, tento týden bude probíhat výuka
formou úkolů v učebnách a konzultací po domluvě
s učitelem.
Pokud budete potřebovat vysvětlit úkol, pomoc s
vypracováním úkolu, nebo budete mít jakýkoliv
dotaz, napište učiteli daného předmětu a
domluvte si konzultaci.
Od 17.5. se na vás už velmi těšíme naživo ve škole.
V pondělí 17.5. ráno před výukou proběhne
testování. Podrobnosti vám sdělíme na on-line
hodině v pátek.

ČESKÝ JAZYK
T35

Ověřování znalostí: ne
Konzultace po předchozí

domluvě

Větné členy - podmět a přísudek
Druhy podmětu a přísudku

Úkoly jsou v učebně.

Určím ve větě podmět a přísudek.
Určím druhy podmětu.

MATEMATIKA
T35

Ověřování znalostí:ne
konzultace po předchozí

Opakování - počítání s desetinnými čísly
Řešte zadané úlohy na UmimeTo

● sčítám, odčítám, násobím a dělím
desetinná čísla



domluvě
ANGLICKÝ JAZYK

T35
(Florián)

Ověřování znalostí:
ne

Videohovor:
skupina 1 - středa
skupina 2 - čtvrtek

Konzultace:
dle potřeby přes e-mail

Bloggers Unit 5D In the shop
● slovíčka UNIT 5
● 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 (12. 5.) - 12:05 až 12:50 bude povinná
online hodina na google meet pro skupinu 1.
3. Ve čtvrtek (13. 5.) - 8:25 až 9:10 bude povinná
online hodina na google meet pro skupinu 2.

Pozor, videohovory obou skupin zůstávají.

1. Opakuji si slovíčka UNIT 5.
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
T35

Ověřování znalostí: -
Videohovor: NENÍ

Konzultace: Kdykoliv podle potřeby,
napište nejlépe do mailu.

Po + St - Měkkýši - zadání v GC
Pracovní list na měkkýše z minulého týdne si doneste
příští týden do školy, kde je společně projdeme a
opravíme.

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

● rozšířil/a jsem si anglickou
slovní  zásobu

DĚJEPIS
T35

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: NE

Konzultace po předchozí
domluvě

Řecko - peloponéské a řeckoperské války ● Stručně popíši nejdůležitější
události Řecka

ZEMĚPIS
T35

Ověřování znalostí:ne
Videohovor: ne

Konzultace po předchozí
domluvě

Migrace obyvatelstva a sídla
podklady v učebně

FYZIKA
T35

Ověřování znalostí:ne
Videohovor: ne

Konzultace po předchozí
domluvě

ČT - online hodina
Účinky elektrického proudu,

el. spotřebiče a el. obvod
materiál v učebně

Víš co je to elektrický proud (co tam
proudí?) Co nutí elektřinu proudit?

A jaké jsou zdroje elektřiny? Kde
elektřinu bereme?

INFORMATIKA
T35

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: Ne

Netiketa Poznávám pravidla chování na internetu
a řídím se jimi

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T35

Rodinná výchova
- rodokmen

Vytvořím rodokmen své rodiny.

VÝCHOVY
T35

VZ35 - Zasloužené volno, dalšímu tématu se budeme
věnovat až ve škole. :)



VV 35 - 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

