
PLÁN VÝUKY 17. 5. - 21. 5. 2021
VI. B

Předmět UČIVO HOTOVO
Cíl mám splněn, když...

ČESKÝ JAZYK
T36

Mluvní cvičení; opakování Společně si s ostatními zopakuji učivo a udělám si
zpětnou vazbu toho, jaké cíle naplňuji.
Vyzkouším si mluvit zpaměti na dané téma před
ostatními, přednesu krátký, ale souvislý a spisovný
projev.

MATEMATIKA
T36

Opakování - počítání s desetinnými čísly ● sčítám, odčítám, násobím a dělím desetinná
čísla

● zaokrouhluji desetinná čísla
ANGLICKÝ JAZYK

T36
(Laušmanová)

Videohovor:

Unit  5: opakování
Úvod do učebnice Bloggers2 Znám obsah lekce 5 a použiju ho:

Pojmenuju oblečení a názvy obchodů, použiju fráze
pro nakupování.

PŘÍRODOPIS
T36

Ověřování znalostí:
ano - měkkýši - pá

21.5.
Videohovor: NENÍ :-)
Konzultace: Kdykoliv
podle potřeby, napište

nejlépe na mail.

Měkkýši - kontrola pracovního listu (tabulky) na měkkýše z T34 - prac. list
ideálně s sebou!
Pá - test

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
T36

Ověřování znalostí:
Ne

Řecko-perské a peloponéské války ● Stručně popíši hlavní události řeckých
městských států.



Videohovor:NE

ZEMĚPIS
T36

Ověřování znalostí -
ne

Videohovor: NE

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

● Zhodnotí jejich vzájemnou provázanost.

FYZIKA
T36

Ověřování znalostí -
Videohovor:

Zopakujeme učivo týkající se elektřiny Víš co je to elektrický proud (co tam proudí?) Co
nutí elektřinu proudit?
A jaké jsou zdroje elektřiny? Kde elektřinu bereme?

IVT
T36

Ověřování znalostí
Videohovor:

Internet měření internetu a jeho poskytovatelé

VÝCHOVY
T36

JINÁ SDĚLENÍ
T36

Milí žáci,

v pondělí 17. 5. Vás čeká návrat do školy :). Budete testováni v pondělí a
ve čtvrtek hned po příchodu do školy v tělocvičně, jedná se o antigenní
testy (nosní dírka). Pokud by si chtěl donést někdo svůj test (např. plivací),
musí ho ale provést až v tělocvičně.

Po celou dobu vyučovaní musíte mít nasazenou chirurgickou roušku či
respirátor.

Výuka TV a HV je opatřeními ,,maličko” omezena (TV nesmí probíhat uvnitř
a v HV se nebude zpívat), ale hodiny probíhat budou.

Nulté hodiny se nekonají. Místo volitelného předmětu, který je ve středu 6.



vyuč. hodinu bude třídnická hodina. Obědy jsou objednány všem, kdo na ně
dříve běžně chodil, pokud oběd nebudete chtít, individuálně si ho odhlašte.

V pondělí počítejte, že budeme, dle počasí, venku (první tři vyučovací
hodiny.

Moc se na Vás všechny těšíme!!! :) K + L


