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Týdenní plán třídy 6. B 
třídní učitelka Alena Jůzková 

15. 6. – 19. 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 Grafické 

znázornění 
věty 
jednoduché 
 
 
 
 
 
 
 

učebnice str. 82/3, 4 
(udělejte grafy, věty 
neopisujte) 
 
učebnice str. 85/5 
 
opakujte hravě větné členy 
ZDE 
 
 
 

PS 
str. 42/3, 6, 8 

procvičujte 
veškeré učivo: 
LINK1 
LINK2 
LINK3 
LINK4 
 
 
 
 
 

pošlete na email jen 
to, kde to máte 
napsané, ostatní 
kontrola po návratu 
do školy 
 
test na určování 
základních 
skladebních dvojic, 
druhů PO, PŘ 
 

 
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://drive.google.com/open?id=1O_QyiTrmlSGhWgg2Dq8CHdSsgQWGsJHS
https://www.mojecestina.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk
http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
https://www.umimecesky.cz/diktaty
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Sloh 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura  

 
ZPRÁVA A OZNÁMENÍ - 
str. 112, opište rámeček 
 
učebnice str, 113/5 (vyberte 
si z nabídky a, b, c) - napište 
do sešitu oznámení, pošlete 
do 19. 6. 
 
 
dále pokračujte v četbě 
vybrané knihy, čtěte cokoli  

 
Při odevzdávání 
učebnic, 
přineste PS 
literatura 6( 
nechám si ho u 
sebe, využijeme 
v 7. ročníku), 
ostatní PS, malé 
sešity, pracovní 
listy, přehledy 
nevyhazujte! 

 
poznávání druhů Pk 
 
poznávání Pt, PU 
 
grafy vět 
 
 
 
 
čtenářský deník 
 
 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice M, 3. díl 
 
Str. 56 - 61 

15. 6. 
5. Kružnice opsaná a 
vepsaná trojúhelníku  
Písemně do sešitu: 
● str. 57/ B - přečíst a 

zapsat rámeček  
● str. 57/ 1  
● str. 58/ 2 přečíst 
● str.58/3, C - rýsuj podle 

návodu 
16. 6. 
● str.59/ D - rýsuj podle 

návodu, opiš si údaje z 
rámečku 

● str.59/ 5 
str. 60/ 6, 7, 8 
str.61/Úlohy na závěr A 

 Videozáznam z 
předešlých 
hodin -  ZDE 
 
VIDEOVÝUKA 
bude v pondělí a 
úterý od 10:00 
do 10:45 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
v pátek 19.6. práci v 
sešitě a může mi ji 
poslat buď do mailu 
juzkova@zstgm-ck.c
z 
nebo na Whatsapp. 
 
 
 
 
 
 
 

Aj (FIK) 
 
 
 

Entertainment  
 
 
 
Grammar 

Lekce 6 - zapiš  a nauč se 
slovíčka str 68/1a - poslechni 
si i VÝSLOVNOST SLOVÍČEK 
 
Vysvětlení nové GRAMATICKÉ 
VAZBY GOING TO- projdi si 
vysvětlení a udělej si zápis do 
sešitu 

PS str. 54/2 
doplň slovíčka 
z rámečku 
PS str. 55/4 - 
doplň vazbu 
GOING TO  

BE GOING TO - 
vysvětlení 
pomocí videa 

Online výuka - úterý 
16. 6. od 11:00 - 
podrobnosti viz 
kalendář web  

Aj 
(KRA) 
 
 

At the movies 
- přečíst článek 
na str. 70 v uč. 

 
 
- udělat do sešitu uč. str. 
71/3a (pozor odpovědi musí 
být z pohledu Justina nebo 
Chelsea) 
- projít a zapsat prezentaci 
MAKING ADVERBS  
 
 
 

- opravit si 
cvičení dle 
klíče  
- naučit 
slovíčka 6B 
- procvičit v PS 
str. 56/1, 
56/2, 57/3, 
57/5 
 

 
 
- jak se tvoří 
příslovce se 
můžete podívat i 
na webových 
stránkách 

 
 
 
 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
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https://drive.google.com/open?id=1QBWREW7L44pigYWNC4Jx9AAKvRK92bPe
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://docs.google.com/document/d/1lg3ZEtfoC2ndmc_HCMymGGoW935fd3qrfH2ZlP_3VSA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lg3ZEtfoC2ndmc_HCMymGGoW935fd3qrfH2ZlP_3VSA/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gX54nn65CeY
https://drive.google.com/open?id=1ozJj2sAnSRsGca7NUDT73Cm28kUpbrcVWiASobXoI3g
https://drive.google.com/open?id=1Xa5MioZd_CUe74r2zhjG71lY7erQMK--i9cYUEB3XPo
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
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Aj 
(CHR) 
 
 
 

procvičování 
stupňů 
adjektiv; 
as … as; 
nepravidelná 
adjektiva 

UČ:62,63 - projít cvičení - 
zaměřte se na tvary adjektiv, 
přikládám poslech 2.35 a 
poslech 2.36 pro kontrolu 
cvičení 

zapsat -  PS:77/5.4 a 5.5, 
pokud jste si již nevypsali z 
článku 
PS:77/5.6 as … as 

PS:50,50 dle 
možností a 
uvážení 
 
PS:51/3a 
poslech 

Pro shrnutí stále 
doporučuji 
stupňování 
přídavných jmen 
zde 
 

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

Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

At the movies 
(porozumění 
příběhu) 
UČ str. 70 

Přečti si článek v UČ str. 70, podle příběhu 
očísluj obrázky ve cv. 2 ve správném pořadí 
(řešení zapiš do sešitu) 

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

Příslovce 
UČ str. 71 

Zde si nastuduj tvoření příslovcí, udělej si 
poznámky do sešitu. 
 
PS 56/1 - vytvoř do tabulky příslovce 
PS 56/2 - doplň do vět příd. jméno nebo 
příslovce 
PS 57/5 - vyber správnou variantu 

Online cvičení 
zde. 
 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Římská kultura 

učebnice str. 128 
- 133 

 

 

Nadpis: Římská kultura 
● spisovatelé: Vergilius, 

Ovidius 
● filozofie - Seneca 
●  rozvoj: historie, 

zeměpisu – Ptolemaios 
● lékařství – Galenos, 

přírodních věd  
● římské číslice  
● Architektura: vítězné 

oblouky, amfiteátry 
cirky, koloseum, baziliky, 
veřejné lázně, 
akvadukty, nekropole 

● Pojmy: LATINA 
●           LATINKA 
●           PORTRÉT 
●           AKVADUKT 
●           BAZILIKA 
●           FORUM  

PS str. 50 - 52 

 
Vzácným 
pramenem pro 
historiky bylo 
objevení 
města 
Pompeje, kde 
byly nalezeny 
cenné doklady 
o životě 
Římanů 

 

 

video ZDE   

  

 

Kapitola bude 
součástí úvodního 
opakování v příštím 
školním roce 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
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https://drive.google.com/open?id=1bxU_xdD9R3uZ5cKtaEvWM1NZtz-o-Ygn
https://drive.google.com/open?id=19LhESReG8cgkV0smQ4xM89OLfJiVNaGK
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
https://drive.google.com/open?id=1-jAIc--tnP1eGRYAG5b5ZW8qyundzSYT
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://drive.google.com/open?id=1TTfNqlYacsUbvqOSVWsVCp47oDbiyjmY
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-zkazy-pompeji-24-srpen-79-n-l-153072
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Ze 
 
 
 
 
 

Jižní Afrika Projdi si poslední prezentaci 
na Afriku (Jižní Afrika)  

Poslední 
videokonzultac
e proběhne v 
pondělí od 
11:00 

Video o 
apartheidu v 
Jihoafrické 
republice zde  
Video o 
Madagaskaru 
zde 

Své poznámky 
můžete poslat 
maximálně do 
úterý 16.6. na 
hrivnac@zstgm-ck.c
z  

Př 
 
 
 
 

Út 16. 6. 
Opakování - 
Hmyz s 
proměnou 
dokonalou (uč. 
str. 86 - 101) 
 

 
Připomeň si, které skupiny 
hmyzu patří do proměny 
dokonalé (pomůže ti 
přehled v učebnici na str. 
79). 
 
Nechybí ti žádná z uvedených 
skupin ve tvém sešitě? Pokud 
ano, doplň si učivo podle 
předchozích týdenních plánů. 
 

PS str. 35 a 36 
- dodělej 
vynechaná 
cvičení (řešení 
pro kontrolu 
nalezneš ZDE 
a ještě ZDE). 

Závěrečný 
opakovací TEST 
na hmyz s 
proměnou 
dokonalou 
nalezneš ZDE.  
 
 

 
POZOR! 
Nejpozději do 
čtvrtka 18. 6. do 
12 hod. pošli na 
papouskova@zstgm-
ck.cz výsledek 
opakovacího online 
TESTU v případě, že 
jsi dosáhl(a) 100% 
(vyfoť obrazovku 
nebo udělej 
screenshot). 
 
Na později 
zaslané materiály 
nebude brán 
zřetel! 

Čt 18. 6. 
Opakování - 
Hmyz s 
proměnou 
nedokonalou 
(uč. str. 80 - 85) 
 
 

Připomeň si, které skupiny 
hmyzu patří do proměny 
nedokonalé (pomůže ti 
přehled v učebnici na str. 
78). 
 
Nechybí ti žádná z uvedených 
skupin ve tvém sešitě? Pokud 
ano, doplň si učivo podle 
předchozích týdenních plánů. 
 

PS str. 33 a 34 
- všechna 
cvičení by 
měla být 
hotová (řešení 
pro jistotu 
nalezneš 
znova ZDE). 
 
 
 
 

Závěrečný 
opakovací TEST 
na hmyz s 
proměnou 
nedokonalou 
nalezneš ZDE. 
 
 

Fy 
 
 
 
 

Závěrečné 
opakování II. 

Co je pro mě dobré?  
-odpověz si na otázky jen 
ústně 
-doplň k uvedeným 
jednotkám názvy veličin 
Pracovní list-procvič si 
převody 
 
 
 
 
 

 Odkaz na pro 
mě 
Odkaz na 
pracovní list 
Odkaz na test 

Na mail stačí poslat 
výsledky 
 z pracovního 
listu a 
Test 

Inf 
 
 

Počítačová 
grafika - 
úprava 
fotografií 

Během tohoto týdne 
dokončete svůj úkol. 

Informace k úkolu jsou ZDE 

 Odkaz na 
online úpravu 
fotek zde 

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

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
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https://drive.google.com/open?id=1NkfPfQhJ6-oIq15ZUr8ZIltPH4hlbIID
https://www.youtube.com/watch?v=1nry-HIHdSo
https://edu.ceskatelevize.cz/priroda-a-lide-madagaskaru-5e441f5fd76ace2c451de3a4
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1mvUhM__nK1rnmpUFYeGKqUV5K4gNmdhg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RspPAM2OhG8j4pQWMeto_tDJ_8xFm_yx/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1929
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1DngJx3wUOyu9Mj99rdm5d-SmSrhizBA1/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1927
https://drive.google.com/file/d/1-m-xpk-2sk-_iPughYXXk8wHgVv1V2I3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uXHKmXS-EkIsiLt-Z1ognG0P-ZuRvETZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AlQkGp4IEV-tnOAojw7CMAjpz0YXm9yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1xuGTjC3xOBRlQhWzdlUe-_-2r5wB5BGQ
https://www.upravafotek.cz/modern/
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
 
Tv 
 
 
 

Základy 
beachvolejbalu 

Podívej se na video o 
základech beachvolejbalu. S 
kamarády (stačí i dvě dvojice 
proti sobě) využij 
beachvolejbalové hřiště ve 
svém okolí.  

 Video ke 
shlédnutí zde 
(základy), zde 
(prsty) zde 
(bagr) zde 
(podání), zde 
(pravidla). 

 

Vkz 
 
 
 

Dopravní 
výchova 

Výbava kola - vypracujte 
pracovní list - povinné 
vybavení kola, křížovka 

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

Vko 
 
 
 

Praha - hlavní 
město 

prohléhlédněte si následující 
prezentaci 
 
vyhledejte si odpovědi: 
pracovní list 1 
pracovní list 2 
 
 

  dobrovolníci mohou 
poslat na email 
zimekova@zstgm-ck
.cz  
 
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. 
 
 

Zelenina   Zkontroluj si  
svoje znalosti  
v testu 
ZDE 
 
 
 

Stáhni ZELENINA 
POZNÁVÁNÍ 2 
a otestuj se 
 
 

Hv  Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli skladateli 
nebo interpretovi. 

 Zkus si online 
test o B. 
Smetanovi ZDE 

Svou práci můžeš 
ofotit a poslat 
emailem vyučující 
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https://www.youtube.com/watch?v=NaAvxgyjKXs&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=YpG--pL05ds
https://www.youtube.com/watch?v=7jt4uhYSkUM
https://www.youtube.com/watch?v=jIjLpqIeE3U&has_verified=1
http://www.beach.cz/beach-volejbal/pravidla-beach-volejbalu
https://drive.google.com/open?id=1U7_Je_WyKk6IYMDQ9eprb8htw4KEccGj
https://drive.google.com/open?id=1fP8xaIM9greljn_J1SaFWE8V6MovNvp5
https://drive.google.com/open?id=1upddJZ2TvUBYC3vJ5nqRel5Qps6W1M_c
https://drive.google.com/open?id=1J_WVV3YpkSBg2WjBrzxcpNg1Emd1pgnK
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://dum.rvp.cz/materialy/zelenina-poznavani.html
https://testi.cz/testy/skladatele/bedrich-smetana/

