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

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 
 
 
 

Pravopis - 
procvičování --- --- 

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

uvážení 

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

Opakování 
 
 
Převody 
jednotek 
objemu 
 
 

Společné násobky 
 
 
Opakuj objem kvádru - uč. 
str. 67 cv. 7 - poslat 
uč. str. 69/D do sešitu 
     str. 72 - rámečky do 
sešitu 
     str. 73/F - opsat do 
sešitu 
uč. str. 70 cv. 4 - poslat 
     str. 74 cv. 6 - poslat 

 Pracovní list bude 
opět v mailu v 
pondělí 15. 6. 
 
 

Nezapomeň poslat 
pracovní list a 
označená cvičení z 
učebnice do pátku 
19. 6. 
 

Aj 
(FIK) 
 
 
 

Entertainme
nt  
 
 
 
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 

 
 
 
 

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 
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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://drive.google.com/open?id=1bxU_xdD9R3uZ5cKtaEvWM1NZtz-o-Ygn
https://drive.google.com/open?id=19LhESReG8cgkV0smQ4xM89OLfJiVNaGK
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
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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 
 
 
 
 

Věda a 
vzdělanost 
- uč. str. 129 - 
130 
 
Malířství, 
sochařství a 
architektura 
- uč. str. 131 - 
134 

- prostuduj si prezentaci a 
z posledního snímku si 
udělej zápis 
 
 
-  prostuduj si prezentaci a 
z posledního snímku si 
udělej zápis 
 

 Pro zopakování Říma 
můžeš kouknout na 
video zde a zde 

 

Ze 
 
 
 

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

Poslední 
videokonzulta
ce 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 
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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://drive.google.com/open?id=1MkdsULBOk-tieZGZFE3HzIlmGIQdMYNcCA0XAjcHhQA
https://drive.google.com/open?id=1mxrbkWg3rRFAXVwD_5d8T33ZB99DMPOHdcEQiuqKXeA
https://www.youtube.com/watch?v=ccXiEkaMdKM
https://www.youtube.com/watch?v=To0QxF1desw
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
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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. 
 
 

screenshot). 
 
Na později 
zaslané materiály 
nebude brán 
zřetel! 

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 
jen výsledky 
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 můžete 
poslat nejpozději do 
úterý 16.6. na 
mail: 
hrivnac@zstgm-ck.c
z 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Základy 
beachvolejba
lu 

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 
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https://drive.google.com/file/d/1DngJx3wUOyu9Mj99rdm5d-SmSrhizBA1/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1927
https://drive.google.com/file/d/1y61DdekRs3YT2diX8I5VaCcNGUOggRUz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0x-OSJnAeLGk_jlNHok-davqchCe_2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gHpmiZjV2yBWagpy-meTK4uM6RISdjc/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
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
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Vko 
 
 
 

Opakování  Poslední dva týdny si 
zopakujeme znalosti z 
tohoto roku. Projděte si 
takový testík a vaše 
odpovědi si zapište do 
sešitu. 

 Testík vaších znalostí Odpovědi můžete 
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 vypracovat 
referát o jakémkoli 
skladateli nebo 
interpretovi. 
 

 Zkus si online test o 
B. Smetanovi ZDE 

Svou práci můžeš 
ofotit a poslat 
emailem vyučující 

Prč 
Pozem. 

Zelenina 
 
 
 

  Zkontroluj si  
svoje znalosti  
v testu 
ZDE 
 
 

Stáhni ZELENINA 
POZNÁVÁNÍ 2 
a otestuj se 
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https://drive.google.com/open?id=126qsQIO53oWvdZrLuCqURnjYnxJp4T1k
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://testi.cz/testy/skladatele/bedrich-smetana/
https://dum.rvp.cz/materialy/zelenina-poznavani.html

