
PLÁN VÝUKY 10. 5. - 14. 5. 2021
VI. B

Předmět UČIVO HOTOVO
Cíl mám splněn, když...

ČESKÝ JAZYK
T35 Komiks - tvorba příběhu aneb 6. B jede na školní výlet...

Práce s textem: Harry Potter a Fénixův řád

Na pondělním nebo pátečním OSV odprezentuji
komiks.

Pracuji s ukázkami, dovedu odpovědět na otázku,
reflektovat a interpretovat text.

MATEMATIKA
T35

Ověřování znalostí:
Konzultace po

domluvě

Opakování - počítání s desetinnými čísly
Řešte zadané úlohy na UmimeTo ● sčítám, odčítám, násobím a dělím desetinná

čísla

ANGLICKÝ JAZYK
T35

(Laušmanová)
Videohovor:
Úterý : 9:20

Úkoly zadány přes google classroom
Unit  5: opakování
Poslechová cvičení

Znám obsah lekce 5 a použiju ho:
Pojmenuju oblečení a názvy obchodů, použiju fráze
pro nakupování.

PŘÍRODOPIS
T35

Ověřování znalostí: -
Videohovor: NENÍ

Konzultace: Kdykoliv
podle potřeby, napište

nejlépe na mail.

Čt + Pá - 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
domluvě

Městské státy  a rozkvět Řecka
- Vypracujte úkoly zadané na umime fakta

● Určím správná tvrzení o Athénách a
Spartě

ZEMĚPIS
T35

Ověřování znalostí -
ano

Videohovor: NE

Biomy světa - opakování

Info v GC. Ověření znalostí formou pracovního listu v GC.

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

● Zhodnotí jejich vzájemnou provázanost.

FYZIKA
T35

Ověřování znalostí -
Videohovor:

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?

IVT
T35

Ověřování znalostí
Videohovor:

Internet

VÝCHOVY
T35

!!! 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. !!!

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
T35

Úkol na jamboardu Vám paní učitelka nasdílí.

JINÁ SDĚLENÍ
T35

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

komiksů

Milí žáci,

jak již víte, tento týden se učíte ještě doma. Samostatně plníte úkoly zadané v
učebnách, neprobíhají povinné meety, pokud něčemu nerozumíte, potřebujete
pomoc, napište konkrétnímu vyučujícímu a domluvte si s ním konzultaci.

Jediné meety, které tento týden VÝJIMEČNĚ proběhnou budou OSV meety, a
to kvůli prezentování Vašich komiksů tak, jak jsme si slíbili. My se za Vámi do
OSV učebny přihlásíme společně s Luckou od nás ze třídy v uvedený čas :-).
Těšíme se!

Více informací a podrobností o nástupu do školy od 17. 5. si sdělíme v pátek na
OSV hodině.
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