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Týdenní plán třídy 6. B 
třídní učitelka Alena Jůzková 

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.  

● 1. skupina dle abecedního pořadí příjmení A - K od 8:00 do 9:40 

● 2. skupina dle abecedního pořadí příjmení M - Ž od 10:00 do 11:40 

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

3. Předávání vysvědčení:  

V pondělí 29. 6. 2020 proběhne předání vysvědčení. 

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

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

V úvahu připadá i alternativa, že na předání vysvědčení budou smět přijít žáci celé třídy 
najednou - upřesníme při předávání učebnic 25. 6. 2020. 

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 Opakování 

učiva 
 
 
Grafické 
znázornění 
věty 
jednoduché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura  

 
opakujte hravě větné členy 
ZDE 
 
opakujte - pracovní list 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dále pokračujte v četbě 
vybrané knihy, čtěte cokoli  

 
dodělejte si 
nevyplněná 
cvičení v PS 

procvičujte 
veškeré učivo: 
LINK1 
LINK2 
LINK3 
LINK4 
 
 
 
Při odevzdávání 
učebnic, 
přineste PS 
literatura 6( 
nechám si ho u 
sebe, 
využijeme v 7. 
ročníku), 
ostatní PS, 
malé sešity, 
pracovní listy, 
přehledy 
nevyhazujte! 

pošlete na email jen 
to, kde to máte 
napsané, ostatní 
kontrola po návratu 
do školy 
 
test na určování 
základních 
skladebních dvojic, 
druhů PO, PŘ 
 
 
poznávání druhů Pk 
 
poznávání Pt, PU 
 
grafy vět 
 
pravopis 
 
čtenářský deník 
budu kontrolovat 
v září ! 
 

Ma 
 
 
 
 

Opakování 
učiva 

dle vlastní volby si 
vyhledejte příklady z 
nabídky na webu 

 LINK_1 
LINK_2 
LINK_3 

 

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://drive.google.com/open?id=1O_QyiTrmlSGhWgg2Dq8CHdSsgQWGsJHS
https://drive.google.com/open?id=1FZ8gLEbZ6ZVpXZCHKYpvomIvW1N4fuIi
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
http://matikabrdickova.sweb.cz/6_rocnik.htm
http://cihak.webz.cz/Soubory/sbirka_matematiky_Cihak_s_vysledky.pdf
http://cihak.webz.cz/index2.php?volba=%9Aest
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.c
z 

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 

 

Do sešitu: 
 
Dobrovolně 
Namaluj, co tě nejvíc zaujalo 
ve starověkém Římě 

 

 

 

Opakování 
antických 
států ZDE 

Závěrečné 
opakování 
ZDE 

 

Kapitola bude 
součástí úvodního 
opakování v příštím 
školním roce 
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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://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis6/Dejepis6.mc&pageord=63
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis6_PS/Dejepis6_PS.mc&maintitle=Dejepis6/Dejepis6.mc&pageord=33
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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 

 

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 
 
 
 
 
 

Gmail - Google 
Disk 

Dodělej úkol z předešlé 
hodiny 

  

  Stále, kdo 
se 

nepřihlásil 
na mail - 
návod a 
úkol  zde 

Vypracované práce 
posílejte na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.c
z Prosím do 
předmětu zprávy 
pište jaký úkol 
posíláte! 

 
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). 
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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
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/1QECOBHkkLugyPKsWFaoeckTXqDhtbabu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10p5npEukFhDGeIeFN74IqReKjXo1EAMk
https://drive.google.com/open?id=1jLJ1Qb0l5zXSNufQKKYrMWerv5IBnXXk
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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
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Vkz 
 
 
 

Dopravní 
výchova 

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

 ŘEŠENÍ 13. 
týden 
křížovka 1 
křížovka 2 

 

Vko 
 
 
 

Praha - hlavní 
město 

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

 Ověřte si 
správné 
odpovědi ZDE 

 

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  Vyzkoušej si test z HV ZDE    
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https://drive.google.com/open?id=1U7_Je_WyKk6IYMDQ9eprb8htw4KEccGj
https://drive.google.com/open?id=1yBU36IbiyOpbcv2daI8fZg95Ngnnx8F3
https://drive.google.com/open?id=1IzowLRqCO78MEoJ4oelXetEPW76uUzxL
https://drive.google.com/open?id=1fP8xaIM9greljn_J1SaFWE8V6MovNvp5
https://drive.google.com/open?id=1upddJZ2TvUBYC3vJ5nqRel5Qps6W1M_c
https://drive.google.com/open?id=1J_WVV3YpkSBg2WjBrzxcpNg1Emd1pgnK
https://drive.google.com/open?id=1ePb2Y2i6aAfmss1WuaqRPy2P9EobCzXX
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
http://dumy.cz/material/115314-hudebni-vychova-testy

