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Týdenní plán třídy 6. B 
třídní učitelka Alena Jůzková 

16. 3. – 20. 3. 2020 

Výchovy (UaK – HV, UaK – VV, TV) a PČ dle potřeby. 

 
 

Předmět Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního 

sešitu 

Pracovní 
sešit 

písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

Matematika  
 

2. Díl, Společné 
násobky 
Str. 89 - 93 

16. – 18. 3. 
Nadpis: Společné 

násobky 
● Ukázková úloha 
Učebnice M, 2. díl 
● Vyřeš: str.89/ 

cvičení 1, 2A, 5 
● Vyřeš: str.91/6, 

7A 
● Vyřeš: str.92 a 

93/ 9, 10, 11, 
13 

 

 Ukázková úloha 
 - odkaz na ulož.to, 
stáhnout prezentaci, 
doporučuji sluchátka (má 
mluvený komentář) 
 
 
 
Pracovní list (bude v DÚ 
Bakaláři jako příloha pod 
názvem PL-Nejmenší 
společný násobek) 

Součást testu  
na dělitelnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velikost úhlu 19. 3. Geometrie 
Nadpis: Velikost 

úhlu 
Učebnice M, 3. díl 
● Vyřeš: str. 

16/10, 11, 12 
● Prostuduj str. 

18 a vyřeš: 
str.19/3 

 

 Pracovní list (bude v DÚ 
Bakaláři) pod názvem 
Měření úhlů 

 

Výchova k 
občanství 

Naše vlast - 
Pověsti o 
počátcích 
českého národa 

Vyberte si jednu  
pověst z knihy Staré 
pověsti české od A.  
Jiráska - zpracujte  
obsah, namalujte  
obrázek (formát A4) 

 Pracovní list - DÚ Bakaláři kontrola po 
návratu do 
školy 

Český jazyk Slovesa - str. 
55 
 
 
 
 

● mluvnické 
kategorie - 
učebnice str. 
55/2 - napsat 

● zápis do ŠS ze 
str. 56 - tabulka 

Vypracovat 
cvičení v PS 
str. 29/2 
str. 29/3 

 
 
 
 
 
 

 
test na 
slovesné tvary, 
mluvnické 
katagorie 
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Popis osoby 
 
 
 
 
Literatura 
 
 
 
 
 

slovesné tvary 
jednoduché a 
složené 

● napište popis 
osoby (dle 
výběru, viz. 
osnova v sešit)  

 
 
 
 
 
 
 
 
● Zpracujte čtenářský 

deník z knížky, kterou 
jste si vybrali z 
doporučené četby, 
vložte na padlet 

  
 

 
 
zpracovaný 
popis pošlete 
na email 
zimekova@zst
gm-ck.cz  
 
kontrola po 
návratu do 
školy 

Výchova ke 
zdraví 

Zdravá výživa   Pracovní listy - DÚ 
Bakaláři 

kontrola po 
návratu do 
školy 

Dějepis Řecké 
náboženství, 
Vzdělanost v 
Řecku 
str. 90 - 91 

Zápis do sešitů 
opsat z prezentace 

str. 36, str. 
37 cv. 26, 
27 

Prezentaci otevřeš ZDE Zkus 
zodpovědět 
otázky na 
konci 
prezentace 

Zeměpis 

 

Atmosféra – 
počasí 

Učebnice s. 59 
– 60 

· Meteorologie = 
věda, která se 
zabývá 
atmosférou 

· Podnebí = 
dlouhodobý stav 
ovzduší v dané 
oblasti 

· Počasí = okamžitý 
stav atmosféry 

· Meteorologické 
prvky: sluneční 
záření, teplota 
vzduchu, vlhkost 
vzduchu, 
oblačnost, srážky, 
tlak vzduchu 

· Předpověď počasí 

 Projít si prezentaci na 
téma počasí 

  

Součástí jsou i tři úkoly 

  

Podívat se na 
předpověď počasí 

České televize – zapsat 
do sešitu, které 

meteorologické prvky 
zazněly 

Kontrola 
poznámek v 

sešitu a 
součást 

budoucího 
testu 
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mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1MKfhnf6zTs1kWaPEI740VzyTrbsHCxMP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jKf6DV4PvoaqkY4dPQNUprrDbQwX9t9M
https://drive.google.com/open?id=1jKf6DV4PvoaqkY4dPQNUprrDbQwX9t9M
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166999-predpoved-pocasi
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166999-predpoved-pocasi
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· pomocí 

meteorologických 
stanic 

· měří se teplota, 
srážky, vítr a další 

· Průměrná denní 
teplota: měříme v 
7, 14 a 2x ve 21 h 
a dělíme 4  

 
Přírodopis 

 
Pavoukovci - 
pavouci 
(učebnice str. 67 
- 68) 

 
Udělej s pomocí 
učebnice  
NEBO použij 
prezentaci. 

 
 

 
Prezentace ZDE 
 
ZDE online cvičení na 
poznávání pavouků. 
 
 

 
Kontrola 
školních sešitů. 
 
 

 
Pavoukovci - 
sekáči, štíři a 
roztoči 
(učebnice str. 68 
- 69) 
 

 
Udělej s pomocí 
učebnice  
NEBO použij 
prezentaci. 

 
PS str. 29 
 
řešení PS 
viz 
prezentace 
;-) 

 
Prezentace ZDE 
 
 
 
Opakovací otázky ZDE 
 

 
Kontrola 
školních sešitů, 
kontrola PS. 
 
Prověrka dle 
otázek na 
téma 
Pavoukovci. 
 

Chybí ti oblíbená “Flexicvičení”? Využij aktuální nabídky společnosti FRAUS a získej ZDARMA 
interaktivní učebnici přírodopisu ZDE :-) 

Anglický 
jazyk (KRA) 

Progress 
check 
 
 
Food and 
drinks 
 
 
 
 
 
 
 
Countable and 
uncountable 
nouns 
- přečíst článek 
str. 44/3 

- zopakovat 
nepravidelná 
slovesa 
 
 
 
 
- přečíst a zapsat do 
sešitu prezentaci - 
ke stažení zde 
- učebnice str. 
45/4b - udělat v 
sešitě dva 
sloupečky 
(Countable x 
uncountable) a 
zapsat tam správné 
potraviny 

- PS 32/4, 
33/6 
 
- naučit se 
slovíčka z 
PS (str. 
83/4A) 
- procvičení 
slovní 
zásoby v PS 
34/1, 2, 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- další materiály zde a zde 
- pokud chcete kouknout 
na krátké video, tak je ke 
shlédnutí tady 
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https://drive.google.com/file/d/1bcSHl84Df9yQcn4bKFDYGXv-DAwt2pgw/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1953
https://drive.google.com/file/d/1_EXFD4wELLNxtSlycC4oQOTh5zF2RRut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kCepw5vP6IqGbl2XYeBwNOMXCPX5GTk5/view?usp=sharing
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak
https://drive.google.com/open?id=1Pp6IPf34blFvyQoAl90lkHbJ7AhO8__w
https://www.helpforenglish.cz/article/2006082501-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena
https://www.helpforenglish.cz/article/2006082801-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena
https://www.youtube.com/watch?v=3JixwKwIHvw
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Anglický 

jazyk (KOR) 
Food and 

drinks 

Do slovníčku udělat 
nadpis 4. lekce, 
vypsat/vytisknout a 
nalepit slovíčka do 
slovníčku (Food and 
drinks – viz příloha 
DÚ Bakaláři 

 křížovky k procvičování 
slovíček - viz DÚ Bakaláři 

Do sešitu vytvoř vlastní 
křížovku na slovíčka Food 
and drinks 

Slovíčka v 
testu 

Countable and 
uncountable 
nouns 
 

Přepsat a 

nastudovat výklad z 

prezentace - viz 

příloha DÚ Bakaláři 

UČ str. 45/4b do 

školního sešitu 

rozděl slovíčka na 

počitatelná a 

nepočitatelná 

 

UČ str. 45/cv. 6b do 

školního sešitu 

PS str. 34 - 

35 / cv. 

1,2,3,5,6 

  

Anglický 
jazyk  
(Fik) 

Food and 
drinks 
 

 
 
 
Countable and 
uncountable 
nouns 

Do slovníčku udělat 
nadpis 4. lekce, 
vypsat slovíčka z 
lekce 4    str. 44/1a 
- učebnice, naučit 
se slovíčka 

Přepsat a 
nastudovat výklad z 
prezentace - 
prezentaci  

 učebnice str. 45/4b 
- udělat v sešitě dva 
sloupečky 
(Countable x 
uncountable) a 
zapsat tam správné 
potraviny 
 
 
 
 

 
 
 
PS str. 34/ 
doplnit 
cvičení 1, 2, 
3  
PS str. 35/ 
doplnit 
cvičení 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- další materiály zde a zde 
- pokud chcete kouknout 
na krátké video, tak je ke 
shlédnutí tady 

kontrola PS - 
vyplněných 
cvičení + 
kontrola 
sešitu - bude 
hodnoceno 
známkou! 
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https://www.helpforenglish.cz/article/2006082501-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena
https://www.helpforenglish.cz/article/2006082801-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena
https://www.youtube.com/watch?v=3JixwKwIHvw


 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 

Anglický 
jazyk (CHR) 

Irregular verbs 

naučit další 

slovesa: fight, fly, 

give, grow, hear, 

hide, hit, hold, 

keep, know - dle 

kopie nebo desek 

prac. sešitu 

--- 

viz kopii 

nebo desky 

PS 

přehled a záložka 
testy na 
nepravidelná 
slovesa 

Countable and 
uncountable 
nouns 

znovu přečíst 

PS:75/4.1-4.3 a 

porovnat se zápisky 

doplnit PS: 

do str.36 zhlédnout prezentaci souhrnný test 
lekce 

Tělesná 
výchova 

Kondiční trénink   Úkoly v DÚ v Bakalářích.   

Informatika Gmail    Postup k 
přihlášení zde 

Hudební 
výchova 

Dobrovolná 
práce 

Připravit a po 
příchodu do školy 
přednést referát o 
jakémkoli skladateli 
vážné hudby nebo 
interpretovi 
populární hudby dle 
vlastního výběru + 
hudební ukázky 

 Zdroj: internet, 
encyklopedie, popř. jiný 

Referát 
přednést po 
příchodu do 
školy 

Fyzika Měření času v Bakalářich DÚ 
úkoly s textem 
str.55 a PL v příloze 

 Úkoly v DÚ v Bakalářích 
kontrola sešitu 

Vv    Pokud máš chuť něco 
tvořit, podívej se pro 
inspiraci na PINTEREST 

 

Praktické 
činnosti 

(pozemky) 
 
 

Osivo a sadba   Ukázka na internetovém 
obchodě ZDE 

 

 
 Vážení rodiče, chápu, že veškerá práce bude spočívat hlavně na vás. Soustřeďte se především na 

hlavní předměty. V případě dotazů mi napište na email: juzkova@zstgm-ck.cz, popř. zavolejte. 
Pokusíme se společně současnou situaci zvládnout, co nejlépe. 
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https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/nepravidelna-slovesa
https://www.helpforenglish.cz/article/2010062003-zakladni-nepravidelna-slovesa-zalozka
https://drive.google.com/open?id=1fqF13wTXD3tmoX7rVjQ7fhqussKeTmbw
https://drive.google.com/open?id=1jLJ1Qb0l5zXSNufQKKYrMWerv5IBnXXk
https://drive.google.com/open?id=1jLJ1Qb0l5zXSNufQKKYrMWerv5IBnXXk
https://cz.pinterest.com/
https://www.osiva.cz/z/obalovana-osiva/
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz

