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

23.3. - 27.3. 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 

Výchova ke 
zdraví Zdravá výživa   

namalujte plakát A3 
propagující zdravou 
výživu 

kontrola po 
návratu do školy 

Zeměpis 

 

Atmosféra 
- podnebí 

a 
podnebné 

pásy 

(učebnice 
str. 60 - 63) 

Projdi si prezentaci, 
kde jsou 
poznámky na 
podnebné pásy na 
Zemi a podnebí na 
Zemi 

PS str. 22 cv. 
1,2  

Prezentace ZDE Kontrola 
sešitu po 
návratu do 
školy + PS  

Český 
jazyk 

Skladba - 
Podmět a 
přísudek 

Učebnice str. 69 - 
tabulka v sekci b) 
shoda přísudku s 

podmětem 
 

36/5 
36/1-3 

Co je to podmět a jak 
ho poznám? - přečíst 
hlavně sekci: Čím 
může být podmět 
vyjádřen? 
 
 

Kontrola 
školních sešitů, 
kontrola PS. 
Součást testu na 
větné členy. 

Literatura 

Četba --- Na chvíli opustme 
Hravou literaturu 

Knihovna e-knihy ke 
stažení zdarma, když 

nemůžeme do 
knihovny. 

Info ve sdílené 
složce. 

 
 
 
 

Padlet, 
čtenářský deník 
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https://drive.google.com/open?id=1esdyZju1MllPh9fUwkBS77smjqKrGQMm
https://www.mojecestina.cz/article/2014071002-co-je-to-podmet-a-jak-ho-poznam
https://drive.google.com/open?id=1DZLl2c8NNHHyhdD0S_BkvWSEY3aYobkr
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni
https://drive.google.com/open?id=1ErCCsYQQ56AkrzrfVSEkdClTRu0Ox8bR
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Přírodopis Korýši – Rak 

říční 
(učebnice str. 
70 – 71) 

Stručně vypiš z 
učebnice (použij 
zelený rámeček na 
str. 71 dole) 

NEBO použij ZÁPIS 
z prezentace. 

 Prezentace ZDE 

Pusť si VIDEO (1:17 
min.) 

Dobrovolně (za 
PLUS) pošli na 
konci týdne foto 
svého zápisku v 
sešitě na mail 
papouskova@zst
gm-ck.cz (do 
předmětu napiš 
třídu a příjmení). 

PS si zkontroluj 
sám/ sama. 

Korýši – 
Další korýši 
(učebnice str. 
72 – 73) 

Stručně vypiš z 
učebnice: tučně 
vyznačené názvy 
zástupců a stručné 
info o nich 

NEBO použij ZÁPIS 
z prezentace. 

PS str. 30 

(řešení PS v 
prezentaci) 

Prezentace ZDE 

Pro zájemce ONLINE 
CVIČENÍ na téma 
zástupci korýšů. 

TIP z přírodopisu pro zájemce: Jdi do přírody, zvedni větší kámen – kdo se pod ním skrývá? 
Svinka nebo stínka? Jak je od sebe poznáš? 

Matematika 
 

Dělitelé čísla 
ukázkový 
příklad 
uč. str. 64/F 

Vypracovat do 
sešitu 
str. 64 cv. 11 
str. 65 cv. 12 - 15 

  Kontrola 
výsledků vzadu v 
učebnici 

Společní 
dělitelé 
ukázkové 
příklady uč. 
str. 65/A, str. 
66/B 

Opsat tabulku ze 
strany 66 nahoře 
a vypracovat - str. 
66 cv. 1 - 3 

  Kontrola sešitů 

Anglický 
jazyk (KOR) 

Počitatelná a 
nepočitateln
á podstatná 
jména 

Řešení úloh z PS a UČ z minulého týdne 
zde. Cvičení si zkontroluj, chyby oprav 
barevnou pastelkou. 

Procvičovat můžeš na 
internetu: 
Countable and 
uncountable nouns  
 

Počitatelná a 
nepoč. podst. 
jména budou 
součástí testu 
lekce 4  

Food and 
drinks 

UČ str. 46/cv. 1 - 
vypsat do slovníčku 
nová slovíčka 

PS str. 36/cv.1,2 Online cvičení zde Slovíčka součást 
testu lekce 4 

Stone soup 
UČ str. 46/cv. 
2 - přečíst si 
pohádku  
 

  Můžeš se podívat  na 
video - pohádka v jiné 
verzi 

 

A / AN / 
SOME 
 

Opiš si výklad látky 
do školního sešitu, 
vyzkoušej si i 
cvičení 
 

PS str. 36/cv. 3  Látka součást 
testu lekce 4 
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https://drive.google.com/file/d/1Sn-BRBOQcI5cVAhVnvqCjDvcXMLRKbn6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sn-BRBOQcI5cVAhVnvqCjDvcXMLRKbn6/view?usp=sharing
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11126999091-minuty-z-prirody/215562220300020-rak-ricni
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11126999091-minuty-z-prirody/215562220300020-rak-ricni
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1vSHCV6ArtImTnQ-9o4d2OvxXadcAFng7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSHCV6ArtImTnQ-9o4d2OvxXadcAFng7/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1955
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1955
https://drive.google.com/file/d/1PRqEzWwAuDEJ2-joCWh5m4wwBA6mo67a/view?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/games/game2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/games/game2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=Bo-LqKsqiTE
https://drive.google.com/file/d/1W48Ga5-i3D2-obmLiwpjW5vwtJEBTNcY/view?usp=sharing
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Anglický 

jazyk (KRA) 
Countable 
and 
uncountable 
nouns 
 
 
- učebnice str. 
45/6b 
 
 
Stone soup 
- přečíst 
článek na str. 
46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- napsat z 
prezentace krátký 
zápis 
 

- zkontrolovat 
cvičení z minulého 
týdne pomocí 
klíče 
 
 
- PS 35/6 
 
 
 
- PS 36/1 
 
 
- PS 36/3, 37/6 
 
 
 
 

- zopakovat slovíčka 
(jídlo) a počitatelnost 
a nepočitatelnost v 
prezentaci (vše si 
pište na papír - sešity 
máte bohužel u mě - 
pak to tam vlepíme) 
- naučit se slovíčka 4B 
na str. 83 v PS 

- můžete si zkusit 
procvičování 
online zde 

Anglický 
jazyk (FIK) 

Countable 
and 
uncountable 
nouns  - 
opakování  
 
Food and 
Drinks - 
opakování 
slovíček ze str. 
44/1a - zakrýt 
Ang. text a 
zkoušet si 
slova 
 
Stone Soup 
- učebnice str. 
46/2 - přečíst 
si článek - 
porozumět 
textu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do školního sešitu 
napsat vlastními 
slovy o čem je 
článek STONE 
SOUP - úplně stačí 
2 - 3 věty - česky 

kontrola cvičení  v 
PS str. 34 + 35/ 
1, 2, 3, 5 
pomocí klíče ZDE 
- oprav si chyby 

Procvičování 
countable and 
uncountable ZDE 

 kontrola PS - 
vyplněných 
cvičení + 
kontrola sešitu - 
bude hodnoceno 
po návratu do 
školy 
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https://drive.google.com/open?id=1E2-HZVfNS6Yd4crMlbzUPZvrlGUXpWaA5hOu4YCKUL0
https://drive.google.com/open?id=1zymI-Pj5P_i0xCPgCiiEyTqkoTaBRLWW
http://www.english-room.com/grammar/countable_uncountable.htm
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1doKcF6m-qC_bszVZrFIxlKvrhlaK4m3i
http://www.english-room.com/grammar/countable_uncountable.htm
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Anglický 
jazyk (CHR) 

Irregular 
verbs 

naučit další slovesa: 
learn, lie, make, 
mean, pay, ride, 
ring, run, sell, send 
- dle kopie nebo 
desek prac. sešitu 

--- 

viz kopii nebo 
desky PS 

přehled a záložka, 
nebo tabulka s 

výslovností 

testy na 
nepravidelná 
slovesa 

Countable 
and 
uncountable 
nouns 

PS:83 slovíčka 4B 
doplnit PS: do 
str.37 včetně 

přečíst Uč.:46/2 stone 
soup a všímat si užití 

some/any 
můžete zkusit testy: 
lehký, lehčí anebo 

stejně lehký jako ten 
druhý ;-) 

souhrnný test 
lekce 

Hudební 
výchova 

Dobrovolná 
práce 

Stále můžeš 
pracovat na 
referátech - viz 
týdenní plány 
16.-20.3. NEBO si 
vyzkoušej online 
hudební testík 

 Tipy na online testy: 
www.testpark.cz - 
hudba 
www.rvp.cz - DUM - 
základní vzdělávání- 
umění a kultura - 2. 
(ale i 1.) stupeň - HV 

Jestli objevíš jiný 
hudební test 
nebo tip, 
budeme rádi, 
když ho ve škole 
předvedeš 

Dějepis Starověké 
Řecko 

  - na papír formátu A4 
udělej referát - jako 
vždy shrnutí celého 
starověkého Řecko 
(co tě zaujalo, co jsi 
nevěděl/a) a doplň 
obrázkem 

- můžeš si zkusit 
testy a 
zopakovat 
probranou látku 
zde 

Tělesná 
výchova 

5 Tibeťanů  Při cvičení je velmi 
důležité i dýchání. 
Dbejte na to aby 
bylo plynulé, 
hluboké a pomalé. 
Před cvičením se 
nezapomeňte řádně 
rozcvičit. Udělejte 
pár pohybů na 
zahřátí svalů a 
kloubů (např. pár 
dřepů, úklony). 

Cviky si zkus 
zapamatovat.  

Popis cvičení najdete 
zde.  

 

Informatika Gmail - 
přílohy 

Nový úkol a návod, 
jak posílat přílohy 
zde 

 Pokus se přihlásit na 
gmail pomocí návodu 
z minulého týdne zde 

 

Fyzika Pásmový čas str.60 přečíst a 
vypracovat otázky k 
pojmům pásmový 
čas-viz Bc DÚ 
minireferát-Sluneční 
hodiny 

 učebnice 
internet Wikipedia 

kontrola sešitu 
zhodnocení 
minireferátu po 
příchodu do 
školy 
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https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/nepravidelna-slovesa
https://www.helpforenglish.cz/article/2010062003-zakladni-nepravidelna-slovesa-zalozka
https://www.helpforenglish.cz/article/2007022102-anglicka-nepravidelna-slovesa
https://www.helpforenglish.cz/article/2006062602-some-any-no
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010804-pouziti-some-any-a-an
https://www.helpforenglish.cz/article/2019090901-pouziti-some-any-a-an-2
https://www.umimefakta.cz/testy-dejepis
https://www.youtube.com/watch?v=71jaJu0dc98
https://drive.google.com/open?id=1KYT2GSoloYBNYO1CsiFhK8TfAGuRZEVm
https://drive.google.com/open?id=1jLJ1Qb0l5zXSNufQKKYrMWerv5IBnXXk
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Výchova k 
občanství 

Národ – 
slavné 

osobnosti a 
co nás 

proslavilo 

Prezentace s 
instrukcemi k 

projektu 

  Pokračovat v práci 
na projektu o 

slavných 
osobnostech 

Nakladatelství 
Nová Škola má 
zpřístupněné 

online učebnice 
(musíte se 

registrovat, je to 
zdarma) a najdete 
si učebnici Výchovy 
k občanství 7 (str. 
38-39) – můžete si 

uvést další dvě 
osobnosti do sešitu 

Kvíz  o slavných 
osobnostech (při 

testu můžeš hledat 
informace) 

Slavné české 
vynálezy a jejich 

osobnosti 

Odevzdání 
projektu po 
návratu do 

školy 

Výtvarná 
výchova 

Dobrovolná 
práce 

Vyzkoušet můžeš 
různé tipy z 
internetu. Co třeba 
pomoci mamince s 
šitím roušky? 

   

Pracovní 
činnosti 

(pozemky)  
 
 

Osivo  
a sadba 

  Úkol pokračuje z 
týdne 16. 3. - 20. 3. 
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http://ucebnice.online/registrace/
http://ucebnice.online/registrace/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5033
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5033
https://vlast.cz/rubriky/cesti-vynalezci-svetu/
https://vlast.cz/rubriky/cesti-vynalezci-svetu/
https://vlast.cz/rubriky/cesti-vynalezci-svetu/

