
 

 

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

 
 

 
 
 

Týdenní plán třídy 6.A 
třídní učitelka Mgr. Lucie Kramelová 

25. – 29. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příslovečné 
určení holé, 
rozvité a 
několikanáso
bné 
 
Procvičování 
větných 
členů 
 
 

Výsledky cvičení z 
minulého týdne a úkoly na 
tento týden najdeš ZDE. 

 Procvič větné 
členy s Harry 
Potterem - viz: 
https://www.umim
ecesky.cz/vetne_cl
eny_harry_potter-
1-uroven/2971 
 
www.skolasnadhle
dem.cz, kód zadej 
dle větného členu, 

Vybraná cvičení 
mailem 
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http://www.google.cz/
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Sloh 
 
 
 
Lit 

Procvičování 
pravopisu 
 
 
Objednávka 
 
 
 
Čti nebo 
poslouchej 
audioknihy a 
vkládej na 
Padlet 

který chceš 
procvičit - viz PS 
vpravo dole od s. 
35 po s. 40 
 
Online 
doplňovačka 
pravopisu např. 
na: 
https://www.u
mimecesky.cz/d
oplnovacka-vyj
menovana-slova
-mix-2-uroven/
8175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení na 
Padletu 
 
 
 

Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
Kružnice 
vepsaná 
 
 
 

Dělení desetinných čísel 
 
Znovu se podívej na videa z 
minulého týdne 
Pročti si uč. str. 49/D, E 
Opiš rámeček ze str. 50 
Do sešitu - uč. str. 50 cv. 5 

 Pracovní list v 
emailu v pondělí 
25. 5. 
 
 
 

Nezapomeň poslat 
pracovní list a úlohu 
z geometrie  
 
 
 

Aj (FIK) 
 
 
 

Adjectives - 
stupňování 
přídavných 
jmen 

Přečti si pozorně vysvětlení 
látky STUPŇOVÁNÍ 
PŘÍDAVNÝCH JMEN - zapiš 
do sešitu ZÁPIS - na 
poslední straně 
Do školního sešitu vytvoř 
komparativ těchto 
přídavných jmen: cheap, 
big, difficult, large, deep, 
fat, heavy, wide, windy, 
red, famous, short, old, 
hot, high, white, cloudy - 
pošli foto emailem 

Procvičení 2. 
stupně 
přídavných 
jmen - pošli 
emailem 
výsledky  

STUPŇOVÁNÍ 
PŘÍDAVNÝCH 
JMEN - vysvětlení 
pomocí videa 

Online výuka v 
úterý 26. 5. 2020 od 
11:00 viz kalendář 
web  

Aj (KRA) 
 
 

Record 
breakers- 
zkusit si udělat 
kvíz u UČ. 60/1 
- poté kontrola 
zde 

- zopakovat stupňování 
přídavných jmen 
 
- písemně do sešitu - UČ. 
61/5a - napsat celé věty 
podle vzoru 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
- naučit 
slovíčka 5C 
 
- PS 48/1, 
48/2, 48/3, 
48/4 - u 
všech 
cvičení si 
můžete 
pomoct na 
internetu 
- PS 49/5 

- můžete si pro 
zajímavost zkusit i 
kvíz v tomto videu 
 
 
 
 

- videokonzultace 
opět v pátek 29.5. v 
9.00 
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https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/8175
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/8175
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/8175
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https://docs.google.com/document/d/1e0j4m0INwbER5_8ie3WMv0wuTwlQAE-aIR5ncmpbkh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1e0j4m0INwbER5_8ie3WMv0wuTwlQAE-aIR5ncmpbkh4/edit?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_08_012e?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_08_012e?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_08_012e?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_08_012e?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?list=PLfnFLZ1cbcpLWISf6Y7U-PUrxTYTiEqQz&time_continue=53&v=GlXjQi69piY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLfnFLZ1cbcpLWISf6Y7U-PUrxTYTiEqQz&time_continue=53&v=GlXjQi69piY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLfnFLZ1cbcpLWISf6Y7U-PUrxTYTiEqQz&time_continue=53&v=GlXjQi69piY&feature=emb_logo
https://drive.google.com/open?id=1ppiMKjvExhlpxNNapANO4XxRbWkTpaZvwOleR3jM15A
https://drive.google.com/open?id=1mjeIF0fTZiuotNr3GV_n3iWenHMuGNTDxCqKlgybOjQ
https://www.youtube.com/watch?v=XR8t56lpBG0
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Aj 
(CHR) 
 
 
 

Lesson 5 
komparativ 

UČ:58 - projít cvičení 1, 
3(bez poslechu) zaměřte se 
na tvary adjektiv 

zapsat PS:76/5.2 Druhý 
stupeň přídavných jmen 

PS:46 pěkně je popsáno 
stupňování 
přídavných jmen 
zde - věnujte 
pozornost II. 
stupni - 
komparativu 

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

Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Stupňování 
příd. jmen 
(2. a 3. 
stupeň) 

Vypracuj toto cvičení (přihlas se svůj školní mail, poté klikni na 
tento modrý odkaz). 
Do tohoto cvičení doplň správné tvary přídavných jmen (2. nebo 
3. stupeň). 
Zde si procvič nepravidelné stupňování příd. jmen. 
 
PS 51/4 - doplň nepravidelné tvary příd. jmen (better / the best 
/ worse / the worst) 

 
 
Vypracované úkoly 
v PS vyfoť a pošli 
na 
korchova@zstgm-ck
.cz  

AS … AS 
(porovnávání) 

Zde si nastuduj porovnávání as...as. 
 
PS 50/1 - k obrázkům doplň vhodné porovnání (doplň výrazy 
as...as mezi ně dosaď vhodné přídavné jméno) 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Druhý 
triumvirát 
- uč. str. 114 
 
 
Principát 
- uč. str. 116 - 
117 

- projděte si prezentaci a 
napište zápis z posledního 
snímku 
 
- projděte si prezentaci a 
napište zápis z posledního 
snímku 

  
 
 
 
- můžete se 
podívat i na 
videovýpisky 

 

Ze 
 
 
 

Afrika 
vodstvo 

Prezentace zaměřená na 
vodstvo Afriky ZDE  
Zápis a dílčí zakreslování do 
mapy naleznete v prezentaci 

 Google maps 
 
Viktoriiny 
vodopády video  

Vyfoť mi svojí mapu 
Afriky na 
hrivnac@zstgm-ck.c
z 
VIDEOKONZULTA
CE v pondělí 
11:00 
 

Př 
 
 
 
 

Út 26. 5. 
Opakování - 
brouci 
(uč. str. 92 - 
95 
 

Zopakuj si vše, co jsme se 
naučili o broucích. Znova si 
projdi své zápisky v sešitě 
nebo se podívej do 
prezentace ZDE a také ZDE. 

Umíš brouky poznávat? Své 
znalosti si ověř v powerpointové 
poznávačce ZDE. 
 
Řešení poznávačky pošli do pátku 
29. 5. na mail 
papouskova@zstgm-ck.cz  
(do předmětu napiš třídu, 
příjmení a poznávačka brouci). 
 

Kdo ještě nevyužil 
možnost získat 
jedničku (za 3 
body), může do 
pátku 29. 5. poslat 
svůj REFERÁT na 
papouskova@zstgm
-ck.cz (do předmětu 
napiš třídu, příjmení 
a REFERÁT motýli 
nebo brouci). 
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https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyAJg2PwccKaT_k1FRhIm1jGzdcI_2AsKHY_47918n49s4Wg/viewform?usp=sf_link
https://www.helpforenglish.cz/article/2006090801-stupnovani-pridavnych-jmen
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=12vwrDNcrZYKUiwLbZ1_AkE09g6joxALA
https://drive.google.com/open?id=1g1S1-YVTbgyS620FJASCHCVGVw7NWK_TmcIAOLdu1cA
https://drive.google.com/open?id=1jVVbAvkQ2VBeTS_viaf73L1BEKrEV5u5MJUHiv5PAFg
https://www.youtube.com/watch?v=QAewexUPj7A
https://drive.google.com/open?id=1yDwoAznyxls62MkN3HaNp5H447imLLGS
https://www.google.cz/maps/
https://edu.ceskatelevize.cz/viktoriiny-vodopady-5e441ee0d76ace2c451ddfa0
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1NfKZOTY9mv2eahug-QiXFLrKMx03NyRl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WSpuv6wA0fPjlWREK5IwmJuU_rV6-5q2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N366GisgxhHdsFBc1S0H0RNqrzvXy_3U/view?usp=sharing
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
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Čt 28. 5. 
Opakování - 
motýli 
(uč. str. 88 - 
89) 
 

Zopakuj si vše, co jsme se 
naučili o motýlech. Znova si 
projdi své zápisky v sešitě 
nebo se podívej do 
prezentace ZDE.  

Umíš motýly poznávat? Své 
znalosti si ověř v powerpointové 
poznávačce ZDE. 
 
Řešení poznávačky pošli do pátku 
29. 5. na mail 
papouskova@zstgm-ck.cz  
(do předmětu napiš třídu, 
příjmení a poznávačka motýli). 
 

Více info k 
REFERÁTU nalezneš 
v předchozích 
týdenních plánech 
(9. a 10. týden) 
nebo se můžeš 
inspirovat ZDE. 
 

Pro zájemce: 
Znovu dávám odkaz na pořad ČT Kapitolky o havěti. Můžeš si zopakovat učivo o motýlech nebo se 
podívat na vybrané zástupce ze skupiny brouků (např.: potápník, slunéčko, kůrovec, hrobařík nebo 
páteříček). 
 

Fy 
 
 
 
 

Magnetické 
pole 
Indukční 
čáry 

Magnetické pole 
-popis,vysvětlení,vlastnosti 
celé přepiš do sešitu 
Magnetické pole-video 
prohlédni si ho 

 Odkaz na 
Magnetické pole 
Odkaz na video 

Na mail stačí poslat  
odpověď na 
otázku: 
Co jsou to 
siločáry a jaký 
mají průběh? 

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.c
z  

 
 

DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
 
Tv 
 
 
 

Základy 
fotbalu 

Podívej se na video o 
základních fotbalových 
dovednostech a s pomocí 
fotbalového míče si je 
vyzkoušej. Můžeš využít 
svého kamaráda nebo zeď. 

 Video ke shlédnutí 
zde 
(individuální práce 
s míčem) 
Video ke shlédnutí 
zde 
(žonglování s 
míčem) 
 

 

Vkz 
 
 
 

Poruchy 
příjmu 
potravy 

projděte si prezentaci 
 
doplńte a nalepte do sešitu 
pracovní list ZDE 

  pošlete na email  
 
veškeré poslané 
úkoly, zápisy budou 
hodnoceny 
jedničkou 
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https://drive.google.com/file/d/1tXBE7XuZbOKay7im5iyBaQobf_J_AOfc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OquLNJFwTqe9Y7t0vhi3XeEHmM70URO/view?usp=sharing
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1RUfKYsU7jBalY6eZZc7EtkXYS1XW7P_-/view?usp=sharing
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550002-motyl/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550003-potapnik/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550005-slunecko/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550007-kurovec/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550008-hrobarik/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550010-patericek/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550010-patericek/
https://drive.google.com/file/d/1JWv8ZLx1OhKoe1eOz6hr2UwdRDeh6UJt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pKJucx5BvKGkV0MA4JMt80rKCT11y-2K/view?usp=sharing
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=nT4PmStAKMM
https://www.youtube.com/watch?v=o3Q_VbDbbW4
https://drive.google.com/open?id=1QTyFmo9EYvyxbRfpqpeG_nekPtL9jeGI
https://drive.google.com/open?id=1KUpKuOt53rvg0-dwHB8epzRzF5nWwiAx


 

 

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

 
 

 
Vko 
 
 
 

Zajímavá 
místa 
regionu a 
naší země 

- dodělejte referát zadaný 
minulý týden 

  - referát pošlete na 
mail 
kramelova@zstgm-c
k.cz do konce 
tohoto týdne 

Vv 
 
 
 

Obrázky 
z letáků 
a časopisů 
 
 

  Vytvoř libovolné 

obrázky z letáků a 

časopisů. Pracuj 

podle návodu pro 

obrázky 5 a 6 

Návod ZDE 
 
 

 
Zájemci zašlou 

foto na  

herbe@zstgm-ck.cz 

do 31. 5. 

 
 

Hv 
 
 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli skladateli 
nebo interpretovi. 

  
 

Svou práci můžeš 
poslat emailem 
vyučující. 

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. 
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mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
http://vytvarne-namety.cz/index.php/9-uncategorised/351-obrazky-z-letaku-a-casopisu
http://vytvarne-namety.cz/index.php/9-uncategorised/351-obrazky-z-letaku-a-casopisu
https://www.dumy.cz/material/87587-zpracovani-pudy-a-mala-mechanizace-na-zahrade

