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Týdenní plán třídy 6. B 
třídní učitelka Alena Jůzková 

18. 5. – 22. 5. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn.          
mailu dítěte).  
 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky           

křestního jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail               
rodiče, jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 
 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 
2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních            

možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

 
 

Předmět Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního sešitu 

Pracovní 
sešit 

písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

 
PRIORITNÍ PŘEDMĚTY 

 
Čj Přívlastek (PK) 

procvičování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opište: 
Přívlastek může být: 
 
holý (H) - bílá košile 
rozvitý ( R ) - krásně bílá  
                            košile 
několikanásobný (N) - bílá a 
modrá košile 
 
učebnice str. 72/3 - vypište 
do sešitu jen PK a určete H, 

PS 
str.38/4 

Procvičujte 
přívlastky a 
vyhodnoťte si je: 
TEST 1 
TEST 2 
 
ŘEŠENÍ určování 
PK - 9. týden 
 
 
 
 

pošlete na email jen 
to, kde to máte 
napsané, ostatní 
kontrola po návratu 
do školy 
 
test na určování 
základních 
skladebních dvojic, 
druhů PO, PŘ 
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http://www.google.cz/
https://www.mojecestina.cz/article/2012030702-najdete-ve-vete-privlastek-2
https://www.mojecestina.cz/article/2012030305-najdete-ve-vete-privlastek-1
https://drive.google.com/open?id=12j6Bc41dh8R2Iq3-dgR0wHrlOLR7W-I5
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Sloh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura  
 
 

R, N - stačí psát zkratky - 
pošlete na email 
 
učebnice str. 72/4 - ústně 
 
Procvičuj pravopis z 
pracovního listu - jedno 
cvičení si vyberte, opište a 
pošlete na email (bude 
hodnoceno známkou!!!) 
 
 
Poštovní poukázka - pokuste 
se podle zadání vyplnit 
poštovní poukázku - PS str. 
55/1, zopakujte si, co 
píšeme do adresy: 
 
oslovení 
jméno a příjmení 
ulice a číslo popisné 
město, obec 
PSČ 
 
dále pokračujte v četbě 
vybrané knihy, čtěte cokoli 
 
 
 

  

ŘEŠENÍ testu na 
tvarosloví ZDE, 
ZDE - 9. týden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracujte 
čtenářský deník z 
knížky, kterou jste 
si vybrali z 
doporučené četby, 
přečtené knihy 
vkládejte na 
Padlet 
 

test na druhy PK, 
rozbory vět, 
poznávání základních 
a rozvíjejících 
větných členů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schvalování Padlet 
čtenářský deník 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice M, 3. díl 
 
Str. 36 - 39 

18 . 5. 
3. Osově souměrné útvary 
Písemně do sešitu: 
● str. 36/ oba rámečky 
● str. 37/ rámeček ze cv. D 
● str. 37/1, 2A 
● str. 38/5, 6, 7 

19. 5. 
● Pracovní list z přílohy str 

184 
20. 5. 
● Pracovní list z přílohy str 

185 
22. 5. 
● str. 39/8, Úlohy na závěr 

A 

 Videozáznam z 
předešlých 
hodin -  ZDE 
 
VIDEOVÝUKA 
bude v pondělí, 
úterý, středu a 
pátek od 10:00 do 
10:45 
 
QUZIZZ test - 
osová souměrnost 
Pracovní list 
OSOVÁ 
SOUMĚRNOST 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
v pátek 22.5. práci v 
sešitě a může mi ji 
poslat buď do mailu 
juzkova@zstgm-ck.cz 
nebo na Whatsapp. 
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https://drive.google.com/open?id=1QVBQLIcC4Tg0X2h_d4QbpD0YHRhGnP55
https://drive.google.com/open?id=19HhGvgOwlGoL91g2C1lxTQReMBSLGfaG
https://drive.google.com/open?id=1deaZQ6CqvdIKJkZ8gVPQP7vkTiV3OHLu
https://drive.google.com/open?id=1QBWREW7L44pigYWNC4Jx9AAKvRK92bPe
https://drive.google.com/open?id=1eAW-8S6mPlmghu5KV2wq8gEa14dExjFd
https://drive.google.com/open?id=1eAW-8S6mPlmghu5KV2wq8gEa14dExjFd
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
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Aj (FIK) 
 
 
 

Unit revision 4 
 
 
 
 
Lekce 5 - The 
world 
 
 
Gramatika - 
HOW v otázkách 

Zde jsou výsledky z minulého 
týdne k UNIT REVISION 4 - 
domácí minitest, prosím 
opravte si chyby 
 
Zapiš a nauč se slovíčka z 
učebnice str. 56/1a  - překlad 
nejdeš v PS str. 84/5a-Places 
 
How - použítí v otázkách - 
opiš si zápis do školního 
sešitu  

Ps str. 44/1 
- doplň 
vocabulary 
str. 44/2 - 
doplň údaje 
str. 44/3 - 
doplň HOW 
v otázkách 

Krátké opakování 
na procvičování 
slovní zásoby - 
mrkněte na 
TALKING ABOUT 
DAILY ROUTINES  

Online výuka bude v 
úterý 19. 5. 2020  
od 11:00 - viz 
kalendář web 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Comparative 
and superlative 
 

 
 
- přečíst uč. str. 58/3a, do 
sešitu písemně 3b 
 
- projít a zapsat prezentaci na 
stupňování přídavných jmen 
- napsat do sešitu druhý a 
třetí stupeň následujících 
přídavných jmen: long, sad, 
wide, famous, difficult, short, 
hot, cheap, expensive, fat 
 
 
 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
- naučit 
slovíčka 5B 
- PS 46/1, 2 
 
 
 
 
 
 
 
- PS 46/3, 
47/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- videokonzultace v 
pátek 22.5. v 11.00 

Aj 
(CHR) 
 
 
 

Lesson 5 

UČ:56 - projít 

zapsat PS:76/5.1 Otázky s 
how 

PS:44 

kromě přídavných 
jmen může za 

how stát i 
příslovce 

(např.:How 
often…)  

můžete poslat fotku 
PS, i příp. dotazy na: 
chrobak@zstgm-ck.c
z 

Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Opakování 
slovní zásoby 
5. lekce 
 

Zde si zopakuj slovíčka 5A (zeměpisné názvy) 
Zde si zopakuj slovíčka 5B (počasí) 
(Nejprve se přihlaš na svůj školní e-mailový účet, poté klikni na 
tyto modré odkazy)  

 
 
 

Stupňování 
přídavných 
jmen (2. 
stupeň) 
UČ str. 59 

Zde si zopakuj tvoření 2. stupně, vypracuj toto online cvičení.  
 
 

 

Stupňování 
přídavných 
jmen (3. 
stupeň) 
UČ str. 61 

Zde si nastuduj tvoření 3. 
stupně, udělej si zápisky do 
sešitu.  
 
Do sešitu vypracuj UČ 61/2c 
(vytvoř tabulku a doplň do ní 
napiš správné tvary druhého 
a třetího stupně)  

PS 49/5 
(příd. jméno 
v závorce 
doplň do vět 
ve 3. stupni) 

Přehled celého 
stupňování příd. 
jmen najdeš zde.  
 
Celý přehled 
najdeš i v PS str. 
76-77 (kapitola 
5.2, 5.3, 5.4 a 
5.5) 

Vypracované cvičení 
v sešitě a v PS vyfoť 
a pošli na 
korchova@zstgm-ck.
cz  
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https://docs.google.com/document/d/1xTT9Ew5XeymACt5DL2vHRrJ1xl8Bdfo1B-lIKVoPsww/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11eUEnYsEaxWdbxypW-Hke2eNtqYI8AxCvDqUNyH5MGs/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU
https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU
https://drive.google.com/open?id=1lAEUTDL5feiovuww0gYM-MQCbPzctvyDs4DPovN7SnM
https://drive.google.com/open?id=1Aa2f7KmTTZigdSOtHhHYmTT6zMj7hRKPNHaU4bavqI8
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXtvdzc5qVYRLlCxK5BXvXFxx4LGetgN5Fw4NmkYONjWBf7Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvfEXHfGKqoLmPqQWkVXYZGnqA_IZewzVQkcIhNRW8GxxgUA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1A1TYjIUc4pl6mpXEO82PU1cyGYAhpKQH
http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pridavna-jmena-stupnovani-druhy-stupen-test-cislo-11/
https://drive.google.com/open?id=1FJ1KwMT7_C-b_o9QJ8LBa0_AfY6zl6a1
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

První 
triumvirát 

Druhý 
triumvirát  

učebnice str. 
112 - 115 

Nadpis: První a druhý 
triumvirát 

spojení 3 mužů v čele státu = 
TRIUMVIRÁT 

První TRIUMVIRÁT 
Caesar(správce Galie) + 
Pompeius(správce Hispánie) 
+ Crassus(brzy zabit) 
Caesar vtáhl do Říma - slavné 
citáty: 
PŘEKROČIT RUBIKON 
KOSTKY JSOU VRŽENY 
PŘIŠEL JSEM, VIDĚL JSEM, 
ZVÍTĚZIL JSEM 
r. 44 př. n. l. Caesar 
zavražděn v senátu „I ty, 
Brute?“ 
Druhý TRIUMVIRÁT – 
Marcus Antonius + 
Octaviánus + Lepidus 
Marcus Antonius, přítel 
Kleopatry,zabit r. 31 př. n. l. 
v bitvě u Actia  
Lepidus se stáhl 
vládne  OCTAVIÁNUS = 
konec republiky  

 

 

PS str. 44, 
cv. 17, str. 
45 cv. 18, 
19. 20 

Tajenku z 
PS str. 45 
cv. 19 pošli 
na mail 

Podívej se na film 
o bitvě u Actia 
ZDE 

Tuto kapitolu 
najdeš přehledně 
ZDE 

Nebaví tě číst, v 
interaktivní 
učebnici ZDE si 
můžeš zapnout 
poslech kapitoly 

ZDE najdeš 
interaktivní cvičení 
k této kapitole, 
které si můžeš 
vyplnit a hned 
zkontrolovat 

Kontrola zápisů v 
sešitě a kontrola PS 
po příchodu do školy 

Tajenku z PS str. 
45 cv. 19 pošli na 
mail 
brozova@zstgm-c
k.cz do 21. 5. 

 

 

Kapitola bude 
součástí testu 

Ze 
 
 
 
 
 

Biosféra - 
Středomoří, 
pouště, savany, 
tropický deštný 
les 
str. 84 - 87  

Prezentace na zbylé biomy. 
Pozor! dnešní hodinu 
nalezneš v prezentaci za 
předchozí hodinou 
Zápis do sešitu udělej podle 
návodu v prezentaci (v 
učebnici str 91) 

PS str. 30 
cv. 1 

Video na biosféru 
ZDE 

Videokonzultace 
pondělí 11:00  
Pošli pracovní sešit 
(za plus) na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.cz  
Poznámky ze 
sešitu posílat 
tentokrát 
nemusíš! 
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https://www.stream.cz/slavnedny/10007223-den-bitvy-u-actia-2-zari#nejnovejsi
https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis6/Dejepis6.mc&pageord=43
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis6/Dejepis6.mc&pageord=50
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis6_PS/Dejepis6_PS.mc&maintitle=Dejepis6/Dejepis6.mc&pageord=285
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1HNnm05bp6Ky4t9dkEuV5lpXreW7R1iAt
https://www.youtube.com/watch?v=sumtUn9ry24
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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Př 
 
 
 
 

Út 19. 5. 
Brouci  
(uč. str. 92 - 95) 

Použij zápis z prezentace 
NEBO opiš zelený rámeček z 
uč. na str. 95 a vypiš názvy 
zástupců podle učebnice na 
str. 92 - 94. 
 
Kdo má hlubší zájem, může 
se podívat na pořad ČT 
Kapitolky o havěti (odkazy na 
jednotlivá videa nalezneš 
také v prezentaci). 
 

Kdo nenašel zálibu v motýlech, 
může vypracovat referát 
(vlastnoručně psaný, rozsah A4 
příp. A3, včetně nakresleného 
obrázku) o jednom ze zástupců 
skupiny brouků :-)  
 
 

Do pá 22. 5. 
dobrovolně pošli foto 
svého referátu na 
email 
papouskova@zstgm-
ck.cz (do předmětu 
napiš třídu, příjmení 
a REFERÁT brouci). 
 
Ohodnotím podle 
rozsahu a úrovně 
zpracování ;-) 
 
Foto zápisu ve 
školním sešitě 
nyní posílat 
nemusíš :-) 

Čt 21. 5. 
Brouci - škůdci 
(uč. str. 94 - 95) 

Použij zápis z prezentace 
NEBO si udělej podnadpis: 
 
Brouci - škůdci a doplň tyto 
zástupce:  
mandelinka bramborová 
červotoč 
lýkožrout smrkový (= 
kůrovec). Ke každému napiš 
také čím škodí. 
 

Poznávání brouků si procvič v 
online cvičení nebo pomocí 
Kahootu. Tentokrát si můžeš 
zahrát i vícekrát! 
 
Nickname = příjmení. 
Kahoot bude aktivní do pátku 
22. 5. (do 22:00). 
 
 

Fy 
 
 
 
 

Magnet, 
magnetická síla 

Magnet,magnetická 
síla-vysvětlení se zápisem 
Internet Wikipedia-popis 
magnetu,druhy magnetu 
Pracovní list -procvičení 
učiva 
Video-pokusy s magnety 

 Odkaz na 
magnet-zápis 
Internet 
Wikipedia 
Odkaz na 
pracovní list 
Odkaz na video 

Stačí na mail poslat k 
čemu je magnet v 
životě důležitý a 
 z čeho se vyrábí 

Inf 
 
 
 
 
 

Počítačová 
grafika 

Úkol na tento týden je     
velmi jednoduchý. Zkusíte   
najít tři aplikace (programy)    
fungující na počítači, které    
se umí upravovat fotky    
(tzv. fotoshopy). A nejlépe    
zdarma :-) 

  Vámi provedený 
průzkum tří 
programů mi napište 
do zprávy mailu: 
hrivnac@zstgm-ck.cz  

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Základy 
volejbalu 

Podívej se na video o 
základních úderech volejbalu 
a s pomocí volejbalového 
míče si je vyzkoušej. Můžeš 
využít svého kamaráda nebo 
zeď.  

 Video ke shlédnutí 
zde 
(základní 
volejbalové 
údery). 
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https://drive.google.com/file/d/1NfKZOTY9mv2eahug-QiXFLrKMx03NyRl/view?usp=sharing
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550005-slunecko/
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1WSpuv6wA0fPjlWREK5IwmJuU_rV6-5q2/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1963
https://kahoot.it/challenge/0511052?challenge-id=42f4b326-12b9-4812-ba2b-814b7a8100f1_1589304061293
https://drive.google.com/file/d/1edZWvmIy8b35b6Jxpy0NCnIL5lT6GC6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VfgP7eYDeTqy0PhN1aLItnD7qfZ4VX2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d_xd0Jl1jXoyo31iMS74xoo2aNL_DbXz/view?usp=sharing
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://volejbalprzno.estranky.cz/clanky/o-volejbalu/zakladni-volejbalove-udery-a-technika.html
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Vkz 
 
 
 

Zdravá výživa postupně si zpracujte úkoly v 
pracovních listech 

 pokud si nevíte 
rady, nahlédněte 
do řešení 

dobrovolníci mohou 
poslat na email 
zimekova@zstgm-ck.
cz do 22. 5. 
 
veškeré poslané 
úkoly budou 
hodnoceny jedničkou 

Vko 
 
 
 

Opakování 
probraného 
učiva 

z testu vyberte správné 
odpovědi - do sešitu stačí 
napsat číslo otázky a písmeno 
správné odpovědi 

  dobrovolníci mohou 
poslat na email 
zimekova@zstgm-ck.
cz do 22. 5. 
 
veškeré poslané 
úkoly budou 
hodnoceny jedničkou 

Vv 
 
 
 

Domácí tvoření Co si takhle vyrobit náramek? 
Z provázků, z kůže, ze 
starého zipu, z tkaniček do 
bot, z korálků nebo z papíru. 
Překvapte sami sebe i mě... 

 
 

Inspiraci 
můžete najít: 
LINK_1 
LINK_2 
LINK_3 
LINK_4 
LINK_5 

Své výtvory 
zdokumentujte a 
pošlete - dám je do 
aktualit na web školy 

Prč 
Pozem. 
 
 

Ruční 
nářadí a malá 
mechanizace 
na zahradě 
 
 

  ZDE si prohlédni 
ruční nářadí a 
malou  
mechanizaci 
používanou na 
zahradě a vylušti 
stroj ze zahradní 
techniky 
. . . . I . . . . T . .  
a k čemu slouží 
(bude to 
makačka) 
 

Postup  
pro zájemce: 
1.Stáhni 
2. Otevři 
3. Prohlédni 
4. Vylušti  
a s odpovědí 
zašli na 
herbe@zstgm-ck.cz 
do 31. 5. 
 
 

Hv  Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli skladateli 
nebo interpretovi. 

  
 

Svou práci můžeš 
poslat emailem 
vyučující. 

 
  
 
 
 
 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUZk1ETFQ0Nzh2cGM
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUUG9seklGbmNHN3M
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1xkTwKgHAsCcmRHsJOrH8xkwC-wd5iyJ5
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
https://cz.pinterest.com/pin/Abjp2uUWPtkpk-8n_U4gWYOBWo88xVW6I2RWR6tJDNXqbZ1hg9w2-Ng/
https://cz.pinterest.com/pin/789044797198297286/
https://cz.pinterest.com/pin/39688040453760035/
https://cz.pinterest.com/pin/577164508482003740/
https://cz.pinterest.com/pin/704672672935833057/
https://www.dumy.cz/material/87587-zpracovani-pudy-a-mala-mechanizace-na-zahrade

