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Týdenní plán třídy 6. C 
třídní učitelka Mgr. Jitka Vysokomýtská 

1. 6. – 5. 6. 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 
 
 
 

Pravopis - 
procvičování 

--- --- pravopisná 
cvičení - zvolte 
kategorii, 
6.třídu, nebo 
dle uvážení 

můžete poslat fotku, 
PrintScreen na: 
chrobak@zstgm-ck.c
z 

Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
 
Povrch 
kvádru a 
krychle 

Dělení desetinných čísel 
G - opakuj si kružnici opsanou a 
vepsanou - uč. str. 51 cv. 8 
 
Podívej se na video ZDE 
Pročti uč. str. 59 - 61 

 Pracovní list v 
emailu v 
pondělí 1. 6. 

 
 
 

Nezapomeň poslat 
pracovní list a úlohy 
z geometrie. 
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http://www.google.cz/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://vyuka.edukavka.cz/course/view.php?id=126
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Nauč se vzorečky 
Do sešitu - uč. str. 62 cv. 5  
                               cv. 6a 

 
 
  

Aj (FIK) 
 
 
 

Adjectives - 
stupňování 
přídavných 
jmen 
 
 
 
 
Vocabulary 

Procvičování stupňování 
přídavných jmen UČ str. 61/2c - 
doplň tabulku do školního 
sešitu, NEZAPOMEŇ 3. tvar 
má vždy THE - pošli foto 
emailem -  
 
 
Zapsat (do slovníčku) a naučit 
se slovíčka 5B - 
PS str. 84 

 
 
PS str. 47/6 - 
doplň věty 
porovnání dle 
obrázků 
s THAN 
PS str. 49/5 - 
doplň 3. tvar 
(Superlatives)  

Stupňování 
přídavných 
jmen - 
vysvětlení latky 
z minulé hodiny  
 
VIDEO 
STUPŇOVÁNÍ 
PŘÍDAVNÝCH 
JMEN - z minulé 
hodiny (pro 
zopakování)  

 
Online výuka - úterý 
2. 6. 2020 od 11:00 
viz kalendář web 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
 
Mickey and 
Millie go 
camping 
- přečíst uč. 
str. 62 

 
 
 
 
 
 
- udělat do sešitu uč. str. 63/2c, 
63/3 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
- naučit 
slovíčka 5D 
 
- procvičovat 
stupňování 
přídavných 
jmen - PS 
50/2, 51/4, 
51/5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- videokonzultace v 
pátek 5.6. v 9.00 

Aj 
(CHR) 
 

Lesson 5 UČ:58 - projít, zapsat slovíčka o 
počasí 

zapsat PS:76/5.2 Druhý stupeň 
přídavných jmen 

PS:46/1,2 Gramatiku z PS 
můžete 
porovnat s 
článkem. 

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

Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Opakování 
lekce 5 
(Progress 
check 
PS str. 52) 

PS 52/1 - doplň do vět vhodné slovíčko 
PS 52/2 - spoj větu se správným obrázkem 
počasí 
PS 53/3 - napiš věty s porovnáním as...as 

(Je težká jako olovo. 
Je lehká jako pírko. 
Tvé ruce jsou studené jako led. 
On je rychlý jako blesk.) 

PS 52/4 - příd. jméno v závorce doplň do věty 
ve 2. nebo 3. stupni (vzpomeň si, že pokud 
porovnávám dvě věci, používám 2. stupeň se 
slovem THAN) 

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

The USA 
UČ str. 65 

Přečti si text o Spojených státech v UČ str. 65, 
do sešitu vypracuj tato cvičení: 
UČ 65/1 - odpověz na otázky 
UČ 65/2 - najdi v textu požadované informace 
(čtvrtá největší země na světě, největší země v 
Severní Americe, apod.) 

Další informace 
o USA najdeš v 
tomto videu a v 
této prezentaci.  
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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://docs.google.com/document/d/1e0j4m0INwbER5_8ie3WMv0wuTwlQAE-aIR5ncmpbkh4/edit?usp=sharing
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://www.youtube.com/watch?list=PLfnFLZ1cbcpLWISf6Y7U-PUrxTYTiEqQz&time_continue=53&v=GlXjQi69piY&feature=emb_logo
https://drive.google.com/open?id=1FMWhltybfVFgOGzZ9JWRo3wPqspLcb6pPk6sxj1nJRg
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=qtgyvfiu1cs
https://drive.google.com/open?id=1nMez0CsTNb1Svxoq_3wiMlY540qM64oW
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

Počátky 
křesťanství 
- uč. str. 120 - 
121 
 
Dominát 
- uč. str. 122 - 
124 

- projdi si prezentaci a napiš si 
zápis z posledního snímku 
 
 
 
- projdi si prezentaci a napiš si 
zápis z posledního snímku 

 - můžeš se 
podívat i na 
videovýpisky 

 

Ze 
 

Afrika 
podnebí, 
přírodní 
krajiny a 
zemědělství 

Projdi si prezentaci a udělej si 
zápis do sešitu  
 

PS s. 8 cv. 1,2 

s.9 cv.3   

Video Hodina 
znovu v 
pondělí od 
11:00 

Poznámky mi zašlete 
na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.c
z  

Př 
 
 
 
 

Út 2. 6. a  
Čt 4. 6. 
 
Dvoukřídlí  
(uč. str. 96 - 
98) 

Použij zápis z prezentace NEBO opiš zelený 
rámeček z uč. na str. 98 a vypiš názvy zástupců 
podle učebnice na str. 96 - 98. 
 

Kdo má chuť, může se podívat na: 
VIDEO - Kapitolky o havěti - Komár (13 min.) 
VIDEO „Co se stane s jídlem, když na něj sedne 
moucha?“ (3:15) 
 

Charakteristiku 
dvoukřídlých si 
zopakuj v online 
cvičení ZDE a 
jednotlivé 
zástupce se 
nauč poznávat 
ZDE. 
 

Řešení 
powerpointové 
poznávačky pošli do 
pátku 5. 6. na mail 
papouskova@zstgm-
ck.cz  
(do předmětu napiš 
třídu, příjmení a 
poznávačka 
dvoukřídlí). 
 

Fy 
 
 
 
 

Elektrická 
síla, 
elektrický 
náboj, 
elektrické 
pole 

Elektrická síla-vysvětlení 
pojmů,zápis 
Video-pokusy k elektrování 
Pracovní list-procvičení učiva 

 Odkaz na 
elektrická 
Odkaz na video 
Odkaz na 
pracovní 

Na mail stačí poslat 
3 příklady 
elektrování a 
tajenku křížovky z 
pracovního listu 

Inf 
 

Počítačová 
grafika - 
program 
malování 

Tento týden máte za úkol 
prozkoumat program 
malování a pokusit se udělat 
jednoduché úkoly. 

 Návod na 
úkoly: Udělej 
čtyřlístek a 
kostku. Jak to 
uděláš, najdeš 
v návodu  

 
 

 

 

 

Hotové úkoly mi 
zašlete na 
hrivnac@zstgm-ck.c
z  
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https://drive.google.com/open?id=1utkW0TloH_TXEdD_HvKGSA79Ydi6U6sJ4d4FzJVmkLs
https://drive.google.com/open?id=155BSoUhrdkWt9WI1eHCfoMvg_hjOGtIn26fbbrvXMBo
https://www.youtube.com/watch?v=tOiHoB-fenI
https://drive.google.com/open?id=1Com2-vy-PmFuqXUa1nkXl9rUFA-wtQGq
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/12VDt-rk1Vpgh6ogrOUKYRamVi9lsE1rt/view?usp=sharing
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550009-komar/video/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550009-komar/video/
https://www.youtube.com/watch?v=UfUvQ2HUZAI
https://www.youtube.com/watch?v=UfUvQ2HUZAI
https://www.youtube.com/watch?v=UfUvQ2HUZAI
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1964
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1965
https://drive.google.com/file/d/1CuQJ7G64WuNJwQqPpiQqXX6zX-VpDRmO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CuQJ7G64WuNJwQqPpiQqXX6zX-VpDRmO/view?usp=sharing
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1GS1l43f91hPvE-Y0CqRcwq4hhgfMmOhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Vw0C3u5tzulrD61HFINI2l2fma8_8s1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQon9bMQqLUaJz_jFGoMSwuY4YEn8Fnh/view?usp=sharing
http://vyuka.jihlavsko.cz/grafika-malovani/index.htm
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Základy 
softbalu 

Podívej se na video o 
základních softbalových 
pravidlech. S kamarádem zkus 
jednoduchý nadhoz a odpal 
pomocí softbalové pálky.  

 Video ke 
shlédnutí zde 
(základní 
pravidla) 
Video ke 
shlédnutí zde 
(nadhoz a 
odpal) 
 

 

Vkz 
 

Poruchy 
příjmu 
potravy 

projděte si prezentaci 
 
doplńte a nalepte do sešitu 
pracovní list ZDE 

  dobrovolníci mohou 
poslat na email  
 
veškeré poslané 
úkoly a zápisy 
budou hodnoceny 
jedničkou 

Vko 
 
 
 

Národnostní 
menšiny 

Tento týden se zamyslete 
popřípadě najděte čtyři 
národnostní menšiny a 
vysvětlete rozdíl mezi 
národnostní menšinou a 
většinovou společností 

  Vaše zamyšlení 
včetně čtyř 
vybraných menšin 
můžete zaslat na 
hrivnac@zstgm-ck.c
z 

Vv 
 

 Můžeš si jen tak kreslit a tvořit, 
určitě najdeš spoustu inspirace 
kolem sebe nebo třeba na 
internetu 

  Výrobek můžeš 
vyfotit a poslat 
emailem vyučující 
 
 

Hv 
 
 
 

  
Stále můžeš tvořit a posílat 
referáty o jakémkoli skladateli 
nebo interpretovi! 

 Můžeš si 
vyzkoušet test 
ZDE 

Referát můžeš 
poslat emailem 
vyučující 

Prč 
Pozem. 

Práce na 
pozemku 
 
 

  Křížovka dorazí 
na tvůj školní 
mail 28. 5.  
 

Zájemci zašlou 
vyluštění na  
 
herbe@zstgm-ck.cz 
 
do 14. 6.  
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https://www.youtube.com/watch?v=VCEQg1ZOmTo
https://www.youtube.com/watch?v=l73XZlQeyAA
https://drive.google.com/open?id=1QTyFmo9EYvyxbRfpqpeG_nekPtL9jeGI
https://drive.google.com/open?id=1KUpKuOt53rvg0-dwHB8epzRzF5nWwiAx
http://www.testpark.cz/testy/hudba/wolfgang-amadeus-mozart-316

