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

8. 6. – 12. 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 

Sloh UČ:118/Popis a jeho funkce --- Projděte si 
cvičení UČ:119, 
bez nutnosti 
písemného 
vypracování. 

Dobrovolný projekt - 
zadání ZDE 

 
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 

 

http://www.google.cz/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1jivDWTBsZk9FZLoacWrDCokbQZX39GdYcChOQmRGKpU
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Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
 
Objem 
krychle a 
kvádru 
 
 

Společní dělitelé 
 
 
Opakuj povrch kvádru - uč. str. 
63 cv. 11 
Objem - pročti uč. str.64 - 66 
nauč se vzorečky 
do sešitu - uč. str. 67 cv. 3a 
                               cv. 4a 

 Pracovní list bude 
opět v mailu v 
pondělí 8. 6. 
 
 

Nezapomeň poslat 
pracovní list a 
cvičení z učebnice 
str. 63 a 67 do 
pátku 12. 6 
 

Aj (FIK) 
 
 
 

Adjectives - 
stupňování 
přídavných 
jmen 
 
 
Revision  

Zapiš si IRREGULAR 
ADJECTIVES (nepravidelná příd. 
jména) - poslední strana zápisu 
 
Opakování látky REVISION 
UNIT 5 - doplňte opakování  

PS str. 52/1 
- doplň 
slovíčka 
PS str. 52/4 
- doplň 
komparativ a 
superlativ 

Test na 
opakování lekce 
5 - vyzkoušejte 
své znalosti  

POZOR - online 
výuka mimořádně 
v pondělí 8. 6. 
2020 od 9:00 - viz 
mail a kalendář 
web 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Progress 
check 
 
 
 
 
 
 
 
Entertainme
nt 
- přečíst uč. 
6/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- projít se prezentaci a napsat 
zápis TO BE GOING TO 
- do sešitu - uč. str. 69/4b 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
- zopakovat 
učivo lekce v 
PS - 52/1, 
52/2, 52/4 
 
- naučit se 
slovíčka 6A 
 
- PS 54/1, 
54/2 
 
 

 
 
 
 
 

- videokonzultace 
opět v pátek 12.6. v 
9.00 
 
 
 
 

Aj 
(CHR) 
 
 
 

Lesson 5 
superlativ 

UČ:60,61 - projít cvičení - 
zaměřte se na tvary adjektiv, 
přikládám poslech 2.33 a 
poslech 2.34 pro kontrolu 
cvičení 

zapsat PS:77/5.3 třetí stupeň 
přídavných jmen 

PS:48,49/kd
e cv.1-4 
prověří 
hlavně 
zeměpisné 
znalosti, 
doporučuji 
vypracovat 
cv.5 a 7  

pěkně je popsáno 
stupňování 
přídavných jmen 
zde - věnujte 
pozornost III. 
stupni - 
superlativu 

můžete poslat fotku 
PS, i příp. dotazy na: 
chrobak@zstgm-ck.c
z 
 
klíč ke cvičením v PS 
zde 

Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

TV 
programmes 
UČ str. 68 

V UČ str. 68/ cv. 1 si nastuduj 
nová slovíčka, správnou 
výslovnost si poslechni zde 
(klikni na rámeček Page 68, 
Exercise 1a), slovíčka si vypiš 
do slovníčku (český překlad 
najdeš v PS str. 84/oddíl 6A) 

PS 54/1 - spoj TV pořad (1-9) se 
správným popisem (a-i) 
PS 54/2 - doplň do rozhovoru 
vhodná slova z rámečku pod 
obrázkem 
 
Vypracuj tento minitest.  

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

Going to 
UČ str. 69 

Zde si nastuduj tvoření vět s 
GOING TO, udělej si poznámky 
do sešitu.  
Do sešitu vypracuj toto cvičení.  

Online cvičení zde.  
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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://docs.google.com/document/d/1rHwQfBr5XuY7o2Nkuks-bUVPZV8OZ3eniluM_AsL2Cc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rHwQfBr5XuY7o2Nkuks-bUVPZV8OZ3eniluM_AsL2Cc/edit?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/test?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/test?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/test?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1CWnpHXd7pQznCeIDAHSu2aujGnbNSSY_RQe8NPtDG1o
https://drive.google.com/open?id=1z89pk5ba5j_JNY4FWICTNHH3g5QuZMZbI50ghLUZk2Q
https://drive.google.com/open?id=1Dp9PzTKPpu0uk7SS4f2gtspwjHvME9F3
https://drive.google.com/open?id=1EpYovS-8_XYcThGIPhvfeNBnJd0Xj5Wt
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1DZBqHBBfsNaCozmhqqmqLPaEoxJZMn2l
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerW_ucU0SiQDsTMv1E4LXunnrAyY8xQoUyuPFPO_XAcgh0XQ/viewform?usp=sf_link
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1sI3pGV7qg5ueXgfupeQg_4R7S-OEQYDm
https://drive.google.com/open?id=1AsQkSvqB-8V4NQILcnVnKdfnLmYVtcFESo35641HvtI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf18Sgm0iW2Otxj69hn_r1yyFJ9h6dSzADzLKBuoFFzvVMUqg/viewform?usp=sf_link
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

Zánik římské 
říše 
- uč. str. 125 - 
127 
 
Náboženství 
- uč. str. 128 

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

 Pro pobavení a 
zopakování se 
můžete podívat 
na video o římské 
říši 

 

Ze 
 
 

Severní a 
tropická 
Afrika 

Tento týden si projděte dvě 
prezentace, které se zaměřují 
na dva velké regiony Afriky. 
Zápis najdete vždy na 
posledním snímku. 

 Prezentace 
Severní Afrika 
zde 
Prezentace 
Tropická Afrika 
zde 

Své poznámky z této 
nebo předchozích 
můžete zaslat na 
hrivnac@zstgm-ck.c
z 
 

Videokonzultace PONDĚLÍ 11:00 - 11:35 

Př 
 
 
 
 

Út 9. 6. 
Blanokřídlí 
(uč. str. 99 - 
101) 
 

Použij zápis z prezentace NEBO 
opiš zelený rámeček z uč. na 
str. 101 a vypiš názvy zástupců 
podle učebnice na str. 99 - 101 
(zařaď správně do podskupin 
širopasí a štíhlopasí). 
 
Podívej se na VIDEO na téma 
vosa z cyklu Kapitolky o 
havěti (13 min.). 
 

PS str. 36/ 
cvičení 6 a 9 
 
(řešení PS 
nalezneš v 
prezentaci) 

Prezentace ZDE. 
 
Charakteristiku 
blanokřídlých si 
zopakuj v online 
cvičení ZDE. 

Dobrovolně (za 
PLUS) pošli foto 
svého zápisku ve 
školním sešitě na 
mail 
papouskova@zstgm-
ck.cz 
(do předmětu napiš 
třídu a příjmení). 

PS si zkontroluj 
sám/ sama podle 
řešení v prezentaci 
(foto posílat 
nemusíš). 

Čt 11. 6. 
Blanokřídlí - 
Včela 
medonosná 
(uč. str. 100 - 
101) 

Použij zápis z prezentace NEBO 
si udělej stručné výpisky o včele 
z učebnice na str. 100 - 101. Na 
str. 100 si také přečti o 
čmelákovi. 
 
Podívej se na VIDEO o včelách 
z cyklu NEZkreslená věda 
(9:34 min.) 
 

PS str. 37 
 
(řešení PS 
nalezneš v 
prezentaci) 

Prezentace ZDE. 

Fy 
 
 
 
 

Závěrečné 
opakování I. 

Opakování 
1.Vypracuj odpovědi na otázky 
2.Vysvětli význam symbolů 
3.Vyjmenuj měřidla z praxe 
Video-poslechni si výklad   
kamaráda 

 Odkaz na 
opakování 
Zápis podle 
zadání z úkolů 
Odkaz na video  

Na mail stačí poslat 
odpovědi na 
otázky a co je to 
plazma 
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https://drive.google.com/open?id=1LSWwxFYxm49Yu33XJLZtAh7CSCFL4QAljsh36i6r83I
https://drive.google.com/open?id=1M5DnQ047vsTimMdwkubRQzZT9cx-rmuKMtcDT0z82XQ
https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA&list=PLL3GZqvxsGvurdRVYdR9W_crgENqV6hdS&index=7
https://drive.google.com/open?id=1iw91BTUJXCMaZdJ3cZAIKr7VStBgOznV
https://drive.google.com/open?id=16ul4CVc7N_a_tx9yKtcALwHvtfHRvCl4
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550004/video/
https://drive.google.com/file/d/1Fw29oOVc0pKdJZ1hNfSLWBoQG9sdneGj/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1966
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Z5wm2Me4w-Q
https://drive.google.com/file/d/1uMzIHLupaclkrKqG-QCpCYJsrgMpXst9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvJANThQcsAsuOecSAM-6ALCmfAWqrXx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OS7SW4kEXFV8hfUWxQfr7p4vZfLlyPaJ/view?usp=sharing
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Inf 
 

Počítačová 
grafika - 
úprava 
fotografií 

Posledním úkolem, který budu 
hodnotit si vyzkoušíte úpravu 
fotografie v programu, ke 
kterému se dostanete všichni. 

Informace k úkolu jsou ZDE 

 Odkaz na 
online úpravu 
fotek zde 

Hotový úkol pošlete 
nejpozději do středy 
17.6. na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.c
z 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Základy 
atletiky 

Podívej se na video o 
základních atletické abecedě. Z 
atletických disciplín si vyber ty, 
které můžeš ve svém okolí 
zrealizovat.  

 Video ke 
shlédnutí zde 
(atletická 
abeceda). 
Z metodického 
portálu atletiky si 
vyber svou 
disciplínu a 
prostuduj si jí 
zde. 
 

 

Vkz 
 

Alternativní 
výživa 

opište do sešitu zápis 
 
vyplňte pracovní listy 

 ŘEŠENÍ PPP text 
 
ŘEŠENÍ PPP  

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

Vko 
 
 
 

Národnostní 
menšiny 

Tento týden máte jednoduchý 
úkol. Projděte si prezentaci na 
téma národnostních menšin. 

 Prezentace ZDE  
 
Video o 
ukrajinském 
chlapci žijícího v 
Česku ZDE 

Pokud budeš mít 
nějaké postřehy z 
videa, můžeš je 
poslat 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! 

 Zvládls test o 
Mozartovi? A co 
Beethoven ZDE? 

Referát můžeš 
poslat emailem 
vyučující 

Prč 
Pozem. 

Práce na 
pozemku 
 
 

  Křížovka 
dorazila  
na tvůj školní 
mail 28. 5.  

Zájemci zašlou 
vyluštění na  
herbe@zstgm-ck.cz 
do 14. 6.  
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https://drive.google.com/open?id=1xuGTjC3xOBRlQhWzdlUe-_-2r5wB5BGQ
https://www.upravafotek.cz/modern/
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=l5pGo62gAVs
https://www.atletikaprodeti.cz/metodika/metodicke-materialy/
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUMVl3V2VPX2Z1bjQ
https://drive.google.com/open?id=1_RJB61syMzPiRHyxvuyhT9pTpgHa_kTE
https://drive.google.com/open?id=1lWXy8RgU_5ubPj3-3bbLERjfrJke8KuV
https://drive.google.com/open?id=1pDINjbWiAs3k_zCiCSPjReMjBWa3y2hp
https://drive.google.com/open?id=1VYxw0H3tIvHqpCN0MfN9pcms35Q_IagB
https://edu.ceskatelevize.cz/jakub-z-ukrajiny-zije-v-cesku-5e4421fee173fa6cb524a978
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
http://www.testpark.cz/testy/hudba/ludwig-van-beethoven-317

