
Distanční výuka 2. stupeň 12. - 16. 10. 2020  
6. B  
PŘEDMĚT
  

CO MAJÍ DĚLAT  JAK ÚKOL ODEVZDAT  
   

KDY  V JAKÉM 
ROZSAHU  

ČJ             
             

Opakování pravopisu   
  
Pohádka  
  
Vypravování   

Práce v on-line hodinách, 
vypracovat do sešitu ČJ - 
domácí cvičení z 
učebnice Čj str. 42/6  
  
   
Z čítanky str. 28 - 31 si 
přečíst pohádku.    

20.10. Ve 
škole  
  
   
14.10.  On-
line hodina  

     
  
  
   
Proběhne práce 
s textem při on-
line hodině.  
  
  

Př  Srovnání živočišné,rostlinné a 
bakteriální buňky  

Zápis v poznámkovém 
sešitu  

20.10.  
Při hodině 
Př  
  

  

Hv   Hudební pojmy   Zápisky do sešitu  22.10. Ve 
škole  

Z Výukových 
materiálů Teams  

M  Procvič. O,S  Do sešitu př. ze  str. 59 , z 
př. 7 a Úloh na závěr jen 
A, do PS str.16, opakovat 
dělení - dostali PL   

19.10.    

AJ  Přítomný čas prostý, řadové 
číslovky, měsíce  

Práce v on-line hodinách, 
zápis poznámek 
do English (k dispozici v 
on-line hodinách, 
souborech Teamsu), 
přepsat a naučit se 
slovíčka 1B, opakovat 
přítomný čas prostý - 
kladná a záporná věta  

 On-line dle 
rozvrhu, 
19.10. ve 
škole  

Učebnice s. 10-11, 
pracovní sešit s.6-
7  

Z  Orientace na Zemi  PS str. 14, 15- vše + 
16/7,8,9   

 19.10. ve 
škole  

(uč. str. 27-29) 
zkuste použít on-
line učebnici   

OV  Zásady učení   Zápisky do sešitu   21.10. ve 
škole  

Zadáno 
v Teams (Zadání)
  

NJ  Zapsat a naučit se slovíčka  Práce v on-line hodinách  
1) zapsat do slovníčku a 
naučit se 
slovní zásobu Modul 1/ 
lekce 2 - procvičení v on-
line hodinách  
2) prac. sešit 8/2 - 
přiřaď podst. jména rodu 
mužského k  er (on) 
a podst. jména 

On-line dle 
rozvrhu, 
21.10. Ve 
škole  

1) prac. sešit str. 
25 – 26  
2)  prac. sešit 8/2   
Teams - zadání  



rodu ženského k sie (ona) - 
kontrola a procvičení 
v v on-line hodinách  

D  Člověk rozumný a dnešního typu, 
Přechod k zemědělství v neolitu   

Zápisky do sešitu podle 
učebnice str. 20-23  
Odpověz na otázku č. 1 ze 
str. 21   

20.10. Ve 
škole  

Zadáno v Teams  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. B  
  
PŘEDMĚT  CO MAJÍ DĚLAT  JAK ÚKOL ODEVZDAT  

   
KDY  V JAKÉM ROZSAHU  

 Čj  Druhy přísudku, 
bajky, vypravování  

Práce v on-line hodinách,  
d.úkol do domácího sešitu 
51/1e  

19. 10. 20      

Ma  Zlomek – co je 
zlomek, základní tvar  
Rozšiřování zlomků  
Krácení zlomků  

Přečíst v učebnici příslušné 
kapitoly (budeme probírat 
na online hodinách)  
  
Pracovní sešit - str. 46   
Pracovní sešit - str. 47   
Pracovní sešit - str. 50  
Kvíz v Teams - odpovědi na 
vybrané úkoly  
Kvíz - ověření znalostí (v 
době online hodiny)  
Zadané úkoly na Alfbooku   

  
  
  
12.10.  
13.10.  
14.10.  
15.10.  
16.10.  
13.10.,15.10.  

Zápisky do školního 
sešitu z online hodin 
(kontrola po návratu)  
Zápisky z online hodin, 
kontrola po návratu  
Vypracovat v PS, 
odevzdání bude ve 
škole  
Vypracovat v PS, 
odevzdání bude ve 
škole  
Vypracovat v PS, 
odevzdání bude ve 
škole  
Teams - kvíz, odevzdat 
v termínu  
Teams - kvíz, odevzdat 
v termínu  
Ucimesehrave.cz  

Hv  Renesance   Zápisky do sešitu  21.10. ve škole  Z Výukových 
materiálů Teams  

Př  Zástupci sladkovodních 
ryb  

Prezentace při hodině Př  
  

19.10    

AJ  Past simple  Online hodiny, učit se 
zpaměti nepravidelná 
slovesa  (viz pracovní sešit)  

 20.10. Ve škole    

OV  Nicholas Winton, 
ostýchavý hrdina  

Vypracovat poznámky do 
sešitu.   

 21.10.   Zadáno v Teams (jako 
Zadání)   

AJ Val  Minulý čas prostý  Práce v on-line hodinách, 
opakovat minulý čas, 
nepravidelná slovesa 
2.sloupec  

On-line výuka dle 
rozvrhu, 20.10. ve 
škole  

Učebnice s.11, pracovní 
sešit s.6-7  

Nj Pet  Nehmen, essen.  Práce v online hodinách, 
učebnice str 92, PS str 68-70.  

20.10.ve škole  PS s.68 cv 8.  

D   Společnost raného 
středověku; Islám  

Raný středověk - vypsat 
poznámky z prezentace do 
sešitu  
Islám - odpovědět na otázky   

poznámky 19.10. 
ve škole  
Islám - odevzdat 
online  

Zadáno v Teams  

Z  Austrálie - podnebí, 
vodstvo, přír. krajiny  – 

Podnebí, vodstvo - vypracovat 
do mapky Austrálie  

21.10. ve škole  uč. str. 46-47  



viz. Teams  Přír. krajiny – do sešitu  
Viz. Teams  

Fy  Jednotky hmotnosti   vypracovat do sešitu  19.10. ve škole  Pracovní list v Teams  

Nj Fed  
  

Opakování slovní 
zásoby a množného 
čísla podst. jmen  

 Online hodiny, opakování a 
procvičování slovní zásoby 
M2/L2, L3, opakování 
množného čísla podst. jmen a 
časování sloves - cvičení v PS  

 20.10. ve škole  PS str. 44 – 46, 57 - 60  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. B  
  
PŘEDMĚT  CO MAJÍ DĚLAT  JAK ÚKOL ODEVZDAT  

   
KDY  V JAKÉM 

ROZSAHU  

 Čj            Procvičování větných 
členů, Panonské legendy, 
Charakteristika lit.hrdiny  

Práce při on-line hodinách,  
d.úkol 45/5 do domácího 
sešitu  

19.10.2020      

M  Druhá mocnina, 
odmocnina.  
Pythagorova věta  

Poznámky uč. str. 3 – 25  
PS str. 51 – 64, 77 - 80  

19.10  
  

Vypracovat v PS, 
odevzdání bude ve 
škole  

Hv  Romantismus   Zápisky do sešitu  19.10.2020  Z Výukových 
materiálů Teams  

AJ  Past modals  Online hodiny, opakovat 
nepravidelná slovesa v 
minulém čase  
  

20.10.  
Ve škole  

  

Fy  Práce při použití kladky  
Výkon  

Shlédnout na ivysilani.cz - 
Jednoduché stroje  
PS str. 4  
PS str. 5  
Kvíz v Teams - odpovědi na 
vybrané úkoly z PS a videa  
Alfbook (ucimesehrave.cz) - 
zadaný úkol  

   
14.10.  
16.10.  
16.10.  
14.10.  

  
Vypracovat v PS, 
odevzdání bude ve 
škole  
Vypracovat v PS, 
odevzdání bude ve 
škole  
Teams - kvíz, 
odevzdat v 
termínu  
Ucimesehrave.cz  

OV  Druhy fobií  Vypracovat přehled na papír 
A4   

 19.10.   Odevzdat ve škole, 
zadáno 
v Teams (Zadání)  

AJ Val  Minulé časy, used to  Práce v on-line hodinách, 
opakování minulých časů a 
nepravidelných sloves, slovní 
zásoba 1B (přepsat, naučit se)  

On-line výuka 
dle rozvrhu, 
20.10. ve 
škole  

Pracovní sešit s.5-6, 
učebnice s.10-11, 
výklad učiva k 
dispozici v on-line 
hodině a Teams  

Př  Letouni, chudozubí 
a  hlodavci   

Zápisky do sešitu podle 
učebnice str. 20-23  
Kvíz v Teams  

19.10.   
16.10.   

Odevzdání ve 
škole  
Teams - kvíz 
odevzdat v 
termínu  

NJ Pet  Mein Geburtstag.  Práce v on-line hodinách, 
opakovat způsobová slovesa, 
rozkazovací způsob .Slovní 
zásoba 3.l 4. modul.  

20.10.veškole    

Ch  Oddělování složek směsí  Zápisky do pracovního listu podle 
učebnice str. 16-17  a  ppt.  
Kvíz v Teams  

20.10.   
16.10.   

Odevzdání ve 
škole  
Teams - kvíz 



odevzdat v 
termínu  
  

Konverzace 
v Aj  

My holiday  Zadání v Teams  16.10.    

Zem  Evropa – vodstvo, přír. 
krajiny – viz. Teams  

Vodstvo zakreslit do mapky 
Evropy – viz. Teams  
Přír. krajiny – do sešitu - 
viz. Teams  

20.10. ve 
škole  

Uč. str. 12 - 15  

  
D  

 Výpisky zadané v Teams 
 
Četba v učebnici s. 19-23 

 Kontrola při první prezenční 
hodině (21.10.) 

 21. 10. ve 
škole 

 Viz. Teams 

Nj Fed  Opakování přivlastňovacích 
zájmen   
Mein Geburtstag   

Online 
hodiny, opakování přivlast. 
zájmen - cvičení v PS , opakování 
způsobových sloves, procvičování 
slovní zásoby M4/L1, procvičení 
řadových číslovek, překlad vět - 
viz zadání na Teams  

20.10. ve 
škole  
  

 PS –str.5-9, 
16,17,18  
Teams - zadání  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.B  
PŘEDMĚT  CO MAJÍ DĚLAT  JAK ÚKOL ODEVZDAT  

   
KDY  V JAKÉM ROZSAHU  

                      Čj    Sloh - 
vypravování - 
pohádka J 
Wericha – 
viz Teams  
Mluvnice - úkol 
bude zadán v on 
line hod. v po  

Do sloh. sešitu  Ve škole 
21.10.  

  Str. A4 s osnovou  

Ma  Konstrukční 
úlohy  

PS str. 39 - 43  19.10  Vypracovat v PS, 
odevzdání bude ve škole  

Ch  Opakování 
uhlovodíků  

Kvíz v Teams  16.10.  Teams - kvíz odevzdat v 
termínu  

Př  Definování hornin 
a nerostů, vznik  

Do poznámkového sešitu  20.10.    

Hv  Moderní jazz 2.část  Zápisky do sešitu  
  

23.10.2020  Z Výukových materiálů 
v Teamsech  

OV  Možnosti platby  Zápis do sešitu z 
nakopírovaného listu  

 19.10.  
Ve škole  

  

Z  Přírodní 
podmínky a 
podnebí ČR  

PS str. 6, 7, 8   21.10.  
 ve škole  

Uč. str 8-9, zkuste online 
učebnici  

NJ  Popis pokoje  
Opakování a 
procvičování 
předložek se 3.a 
4.p  

Online hodiny, opakování 
předložek se 3.a 4.p.:   
1) M6/L1 - doplň si (pokud ti 
chybí - bylo zadáno v 
distanční výuce na jaře) 
cvičení v PS   
2) PS 13/30 - převeď věty do 
perfekta a zapiš do PS  
3) PS 26/4  - popiš v 10 
větách obrázek pokoje (kde 
co stojí leží apod.)   

Online hodiny, 
19.10. ve škole  
Popis pokoje 
16.10.  

1) Vypracovat / doplnit v PS -
 str. 3,4,5,6, 9,12,13 – 
kontrola, opakování v on-line 
hodinách  
2) PS 26/4 - poslat ve 
formátu Word přes Zadání 
v Teams  
  

  
D  

 Výpisky zadané 
v Teams 
 
Film Králova řeč 
 
Četba v učebnici s. 
16-23 
 

 

 Kontrola při první prezenční 
hodině (21.10.) 

 21. 10. ve 
škole 

 Viz. Teams 

Aj  Zapsat slovíčka 
1/Culture - do 
konce Unit 1  
Číst a překládat 

Online hodiny - společné 
procvičování, cvičení v PS – 
str. 8/3, str. 9, 10  

19.10.  
ve škole  

Slovíčka zapsaná ve 
slovníčku  
Cvičení v pracovním  sešitě  
Procvičování v Quizlet  



text v uč. str. 16  
Opakovat slovíčka 
-Quizlet  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.C  
  
PŘEDMĚT  CO MAJÍ DĚLAT  JAK ÚKOL ODEVZDAT  

   
KDY  V JAKÉM ROZSAHU  

  Čj           Sloh - vypravování - pohádka J 
Wericha – viz Teams  
Mluvnice - úkol bude zadán v on 
line hod. v po  
  

Do sloh. sešitu  
  

Ve škole 
21.10.  
  

    Str. A4 s osnovou  
  

M  Opakování - výrazy, mnohočleny 
(sčítání, odčítání, násobení)  
  

Online hodiny – co je 
výraz, určení hodnoty 
výrazu  
Jednočlen, mnohočlen 
- sčítání, odčítání 
mnohočlenů  
Pracovní sešit str. 61  
Pracovní sešit str. 62  
Pracovní sešit str. 63  
Kvíz v Teams - 
odpovědi na vybrané 
úkoly  
Kvíz - ověření znalostí 
(v době online 
hodiny)  
Zadané úkoly 
na Alfbooku  

19.10.   
  
  
  
12.10.  
13.10.  
14.10.  
15.10.  
16.10.  
13.10., 
15.10.  

Zápisky ve školním 
sešitě (z online hodin) - 
po návratu  
  
  
Vypracovat v PS, 
odevzdání bude ve 
škole  
Vypracovat v PS, 
odevzdání bude ve 
škole  
Vypracovat v PS, 
odevzdání bude ve 
škole  
Teams - kvíz, odevzdat 
v termínu  
Teams - kvíz, odevzdat 
v termínu  
Ucimesehrave.cz  
  

Aj  Číst a překládat texty v uč. str. 
16,17.  
Zapsat slovíčka 
1/Culture, English across...  

On line hodiny, 
společné 
procvičování.  
Slovíčka zapsat do 
slovníčku. Pracovní 
sešit 9/4, 10/2, 3, 4  
   

19.10. ve 
škole  
  

Zapsaná slovíčka ve 
slovníčku.  
Cvičení v pracovním 
sešitě.  

Ch  Opakování uhlovodíků  Kvíz v Teams   16.10.  Teams - kvíz odevzdat 
v termínu  

Př  Definování hornin a nerostů, 
vznik  
  

 Do poznámkového 
sešitu  

20.10.    

Hv  Romantismus    
Zápisky do sešitu  

22.10.2020  Z Výukových 
materiálů Teams  

Nj  Mein Zimmer  On line hodiny, uč. 
str.37 cv.17,18  a str 
38  
.PS str31 cv13,14.  

 20.10.ve 
škole  

Cvičení ve školním 
a prac.sešitě.  



Z  Přírodní podmínky, podnebí ČR  PS str. 6,7,8   19.10.  
ve škole  

Uč. str. 8-9, zkus online 
učebnici  

Fy  Sériové, paralelní zapojení 
rezistorů  

Vypracovat v pracovním 
sešitu  

19.10. ve 
škole  

Prac. sešit 8 s. 42/cv. 1, 3; 
s. 43/ cv. 2, 3  

  
D  

 Výpisky zadané v Teams 
 
Film Králova řeč 
 
Četba v učebnici s. 16-23 

 Kontrola při první 
prezenční hodině 
(20.10.) 

 20. 10. ve 
škole 

 Viz. Teams 

  
  
  
 


