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

22. 6. - 26. 6. 2020 

Důležité informace - čtěte pozorně!!!   

1. Vybírání učebnic:  

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 proběhne vrácení všech učebnic (čistých, zalepených, vygumovaných).  

Při vstupu do školy musíte odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění (ke stažení na webu školy - O ŠKOLE - Úřední deska) Dále musíte mít 
roušku.  

● rozpis skupin je zde 

2. Vyklizení skříněk:  Kdo nemá vyklizenou šatní skříňku, vyklidí si ji 25. 6. 2020 zároveň s 
odevzdáváním učebnic 

3. Předávání vysvědčení:  

V pondělí 29. 6. 2020 proběhne předání vysvědčení. 

● 1. skupina dle abecedního pořadí příjmení A - Ko od 8:00 do 8:30 

● 2. skupina dle abecedního pořadí příjmení Ku - T od 8:45 do 9:15 

Pokud jste nebyli přítomni při vracení učebnic 25. 6. 2020, musíte při vstupu do školy odevzdat 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení na webu 
školy - O ŠKOLE - Úřední deska). Dále musíte mít roušku. 

Kdo nemá vyklizenou šatní skříňku, vyklidí si ji. 

Pokud nemáte odevzdané všechny učebnice, nebo zaplacenou dlužnou částku v online pokladně, 
nebude vám vysvědčení vydáno. Pokud se v uvedeném termínu nedostavíte, vysvědčení vám 
bude předáno v září. 

4. Online pokladna: Prosíme o doplnění záporných zůstatku, kladné zůstatky u stávajících žáků se 
převádí do nového školního roku 

5. Info ŠJ:  Prosíme rodiče o navýšení inkasa (včetně svačiny) na nový školní rok - podrobnosti viz 
web školy (záložka JÍDELNA)  

6. Info nový školní rok: viz web školy DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ (červenec-srpen 2020) 
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Předmět Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního sešitu 

Pracovní 
sešit 

písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

 
PRIORITNÍ PŘEDMĚTY 

 
Čj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit 

Procvičován
í pravopisu - 
vyjmenovan
á slova, 
shoda 
podmětu s 
přísudkem 
 
 
 
 
 
Procvičován
í větných 
členů  
 
 
 
 
Čtenářská 
gramotnost 
- práce s 
textem 

  Opakování na 
vyjmenovaná 
slova - křížovky 
-  najdeš ZDE. 
 
Shoda podmětu 
s přísudkem - 
doplňovačka 
ZDE. 
 
Větné členy 
procvičuj 
tentokrát se 
seriálem Teorie 
velkého třesku. 
 
 
Práce s textem - 
přesmyčky 
ZDE. 
 
Čtení s 
porozuměním - 
tentokrát na 
téma  Požírač 
snů - najdeš 
ZDE. 

Napiš mi na mail, 
co tě bavilo 
(online výuka, 
doplňovačky, 
procvičování, PS, 
sloh - psaní na 
zajímavé téma, 
lit.-práce s textem, 
čtení knih apod.) a 
co bys chtěl příští 
školní rok 
procvičovat i ve 
škole, případně jaké 
domácí úkoly ti 
vyhovovaly. Těším 
se!:-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma 
 
 
 
 

Opalování 
 

Pracovní list bude v mailu v 
pondělí 22. 6.  

   

Aj (FIK) 
 
 
 

Revision - 
opakování 
 
 
UNIT 5 - 
revision 
 
UNIT 6 - 
revision  

Připomeňte si gramatickou 
vazbu GOING TO 
 
 
Opakování slovíček z 5 LEKCE 
 
 
Opakování slovíček z 6 LEKCE 

PS str. 55/5  
PS str. 55/6 
PS str. 62/3 
opakování 
GOING TO - 
vyber si 
alespoň 1 
cvičení :)  

Vocabulary 
revision - MY 
SUMMER 
VACATION - 
video k 
opakování slovní 
zásoby  

 
Děkuji za Vaše úsilí 
a pilnou práci.  
PŘEJI HEZKÉ 
PRÁZDNINY! 
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https://www.umimecesky.cz/krizovky-vyjmenovana-slova/28
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/7128
https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_teorie_velkeho_tresku-1-uroven/416
https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_teorie_velkeho_tresku-1-uroven/416
https://www.umimecesky.cz/hadanky#ps686
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-pozirac-snu/77
https://docs.google.com/document/d/1lg3ZEtfoC2ndmc_HCMymGGoW935fd3qrfH2ZlP_3VSA/edit
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtA
https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtA
https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtA
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Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
 
Revision 

 
 
 
 
 
 
 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
- PS 62/1, 
62/2, 62/3 
- zopakovat 
minulý čas 
na 
pracovním 
listě 
- zopakovat 
nepravidelná 
slovesa 
křížovkou 

 
 
 
 
 

Nezapomeňte si dát 
do pořádku 
učebnice, vaše 
sešity budete mít u 
třídních učitelek a já 
se na vás budu zase 
těšit v září! 
 
 
 
 

Aj 
(CHR) 
 
 
 

Lesson 6 UČ:68,69 - pročíst 
PS:85/slovíčka L6 
PS:77,78/6.1-4 going to - vazba 
pro vyjádření budoucnosti 

PS:54,55 
cvičení dle 
uvážení 

Vazba GOING 
TO se používá 
ve dvou 
základních 
případech: 
1.Předpověď 
budoucnosti na 
základě 
viditelných faktů 
2.Oznámení 
plánu, úmyslu, 
záměru 

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

Učebnice Připravit učebnici k odevzdání. 

Aj 
(KOR) 

Types of 
films 

PS 58/1 - k obrázkům napiš vhodný typ filmu 
PS 58/2 - do vět dopiš vhodný typ filmu 
PS 58/3 - odpověz na otázky podle sebe 
PS 62/1 - do vět vyber vhodný TV pořad 
 
Neznámá slovíčka si vypiš do slovníčku (oddíl 6C Types of films, 
PS str. 85) 

 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Opakování 
- přečíst 
opakování na 
str. 135 v 
učebnici 

 - zkuste si 
opakovací 
testík 

- můžete si 
podívat ještě na 
video o 
počátcích 
křesťanství 

 

Ze 
 
 
 
 
 

Polární 
oblasti a 
oceány 

Projdi si prezentaci o Antarktidě 
 
Projdi si prezentaci o oceánech  

Můžete se podívat na zajímavý 
dokument o znečištění oceánů 
ZDE 
 
Video o měnícím klimatu v 
Arktidě ZDE 
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https://drive.google.com/open?id=10Vpr8BGVCwB6sCR29i0wPZeKOkNaob_YH-KYNH9MTN0
https://drive.google.com/open?id=1dYM05ckxqw5DrSuEzZoDN6l4bv9kIeHH
https://drive.google.com/open?id=1dYM05ckxqw5DrSuEzZoDN6l4bv9kIeHH
https://drive.google.com/open?id=1sCyNzEQihHusf5sCFQjQ3gFdR7rwahXg
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwCTTZQ-I43eBnkjLHWqgaBc8WBnsdVTWQotkeUL4K8hV_fg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwCTTZQ-I43eBnkjLHWqgaBc8WBnsdVTWQotkeUL4K8hV_fg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=MYnNLGMKp7M&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=MYnNLGMKp7M&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=MYnNLGMKp7M&t=32s
https://drive.google.com/open?id=14-YiWmTpjEnrivwgDnd32TlsePklGqf9
https://drive.google.com/open?id=1JKA8tSedGI7B9I4qq1Ap_waQXiv2Bv-m
https://www.youtube.com/watch?v=7jn7I9k4T9g
https://edu.ceskatelevize.cz/arktida-mene-ledu-vice-zelene-5e441a70f2ae77328d0a6cc8
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Př 
 
 
 
 

 
Út 23. 6. 
Ostnokožci 
(uč. str. 102 - 
103) 
 

Použij zápis z prezentace NEBO 
opiš zelený rámeček z učebnice 
na str. 103 a názvy zástupců 
vypiš podle obrázků v učebnici. 

PS str. 38 
 

(řešení PS v 
prezentaci) 

Prezentace ZDE. 
 
Charakteristiku 
ostnokožců si 
procvič v online 
cvičení ZDE a 
zástupce se 
nauč poznávat 
ZDE. 

 

 
Čt 25. 6. 
VYBÍRÁNÍ 
UČEBNIC 

 
Předem DĚKUJI :-) že učebnice bude pro vrácení řádně nachystaná (sundaný obal, 
zalepená vazba v případě poškození, stránky vygumované, vložené papíry vyndané, 
ohnuté stránky narovnané). PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY ;-) 

Fy 
 
 
 
 

Zajímavá 
fyzika 

Zajímavosti 
Nelekni se,když na tebe vyskočí 
úkoly z fyziky.V klidu si projdi      
všechny a s pomocí sešitu si      
vypracuj aspoň 7 úloh jen tak 
V případě nejasností to    
necháme na budoucí čas. 

 Odkaz na 
zajímavosti 

25.6.vybírání 
učebnic 
/zkontrolovat 
odbalit,vygumovat 
popřípadné 
poznámky,vyndat 
papíry/ 

Inf      

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Základy 
nohejbalu 

Podívej se na jednotlivé odkazy 
o nohejbalu. S kamarády (stačí i 
dvě dvojice proti sobě) využij 
nohejbalové hřiště ve svém 
okolí.  

 Odkazy zde 
(pravidla), zde 
(útočné údery), 
zde (historie). 

 

Vkz 
 
 
 

Dopravní 
výchova 

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

 ŘEŠENÍ 13. 
týden 
křížovka 1 
křížovka 2 

 

Vko 
 
 
 

Opakování - zkuste si projít sešit z VkO a 
napsat mi, která část nebo co 
vás nejvíc bavilo 

   

Vv 
 
 
 

Výtvarné 
tvoření 
 

  Vytvoř si párty 

koule z papíru 

Zájemci stále 

mohou poslat foto 

na 
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https://drive.google.com/file/d/1LVVxhvBHtv9QAMw3UYWH34ByFmqyShDx/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1930
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1967
https://drive.google.com/file/d/1YNX6eSmuunIbU3aP4lI580cWCmwTouEm/view?usp=sharing
https://www.nohejbal.cz/clanky/pravidla-nohejbalu/
https://www.zs-nucice.cz/UserFiles/File/eu_new_321-460/VY_32_INOVACE_434.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10655256238-lvicata/215562231500003/titulky
https://drive.google.com/open?id=1U7_Je_WyKk6IYMDQ9eprb8htw4KEccGj
https://drive.google.com/open?id=1IzowLRqCO78MEoJ4oelXetEPW76uUzxL
https://drive.google.com/open?id=1yBU36IbiyOpbcv2daI8fZg95Ngnnx8F3
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Postup ZDE 

(Místo kruhové 

řezačky použij 

kružítko a 

nůžky) 

herbe@zstgm-ck.cz 

 

 

Hv 
 
 
 

 Vyzkoušej si test z HV ZDE    

Prč 
Pozem. 
 
 

Zelenina   Zkontroluj si  
svoje znalosti  
v testu 
ZDE 
 
 
 

Stáhni ZELENINA 
POZNÁVÁNÍ 2 
a otestuj se  
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https://www.youtube.com/watch?v=V-of7OY3F7w&list=PL9nJU_AmLbH1Kam_Bvt4jstw9XyIy53kL
https://www.youtube.com/watch?v=V-of7OY3F7w&list=PL9nJU_AmLbH1Kam_Bvt4jstw9XyIy53kL
mailto:herbe@zstgm-ck.cz
http://dumy.cz/material/115314-hudebni-vychova-testy
https://dum.rvp.cz/materialy/zelenina-poznavani.html

