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Týdenní plán třídy 6. B 
třídní učitel/ka Alena Jůzková 

30. 3. – 3. 4. 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 Slovesný 

způsob 
 
 
 
 
 
 
 
 

učebnice str.58/8 - do sešitu 
nakreslete tabulku a určete 
mluvnické kategorie (os., č., 
zp., čas) sloves 

 
 
 
 
 
 
 

Vypracovat 
cvičení v PS 
str. 30/2,3  

Procvičujte slovesný 
způsob online ZDE 
  
 
Procvičujte pravopis 
vyjmenovaných slov  
 
Cvičení pro 
opakování učiva 
ZDE 
 

 
test na slovesné 
tvary, mluvnické 
kategorie 
 
 
 
kontrola po návratu 
do školy 
 
 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

http://www.google.cz/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob
https://www.umimecesky.cz/diktaty-6-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik?scroll=987
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Podmiňova
cí způsob - 
přítomný a 
minulý 
 
 
Literatura - 
dále 
pokračujte v 
četbě 
vybrané 
knihy, čtěte 
cokoli 
 
 
 
 

 
z učebnice na str. 59 nahoře 
opište tabulku všech tvarů pod. 
zp. minulého a přítomného 
 
 
 
učebnice str. 59/3 - opište, 
barevně označte slovesný 
způsob 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Zpracujte čtenářský 
deník z knížky, 
kterou jste si vybrali 
z doporučené četby, 
přečtené knihy 
vkládejte na Padlet 
  
 

 
vyfoťte, pošlete na 
email 
zimekova@zstgm-ck.
cz 
 
 
schvalování Padlet 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice M, 
3. díl 
 
Str. 70 - 75 

 30. 3. 
Nadpis:  
2. Povrch kvádru a krychle 
Učebnice M, 3. díl 
Síť krychle 
● Prostuduj si stránku 70 a 

do sešitu si podle obrázku v 
rámečku narýsuj síť krychle 
s hranou délky 3 cm  

Síť kvádru 
● str. 71 podle rámečku si 

narýsuj síť kvádru s 
hranami a = 3cm, b = 2 
cm a c = 4 cm 

● str. 71/ 1 a 2A 
31. 3. 

Povrch kvádru 
● Nejdříve se podívej na 

odkaz v následujícím 
sloupečku 

● Z rámečku na str. 72 si opiš 
vzorec pro výpočet povrchu 
kvádru 

Povrch krychle 
● Z rámečku na str. 73 si opiš 

vzorec pro výpočet povrchu 
krychle 

● str. 73/ 6 
2. 4. 
● str. 73/7A - zapiš si řešení 

do sešitu a zkontroluj si 
správnost na str.96 

3. 4. 

 VIDEOVÝUKA bude 
mimo středy každý 
den od 10:00 do 
10:45 
Ve středu si 
odpočiňte od 
matematiky :-) 
 
PRO RODIČE:  
Ve středu 1. 4. v 
16:30 vás zvu na 
“videorodičák”, 
pozvánku pošlu 
dětem do školního 
mailu  
 
 
 
 
 
 
Podívej se na odkaz 
POVRCH KRYCHLE 
A KVÁDRU  
Když při prohlížení 
stránky klikneš na 
slovo: Řešení, tak 
se ti objeví správný 
výpočet pro 
kontrolu 
 
 
 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
v pátek 3.4. práci v 
sešitě a pošle mi ji 
buď do mailu nebo 
na Whatsapp. 
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č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

http://www.vyukovematerialy.cz/matika/5/geometr/uvod.htm
http://www.vyukovematerialy.cz/matika/5/geometr/uvod.htm
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Geometrie 
Nadpis: Dvojice úhlů 
Učebnice M, 3. díl 
● Rámeček str. 19, narýsovat 

do sešitu, popsat 
● str.20/4, 5, 8 - ústně 
● str. 20/6, 7A, 9 - písemně 
●  Rámeček str. 21, narýsovat 

do sešitu, popsat 
  

 
 
 
PRACOVNÍ LIST - 
DVOJICE ÚHLŮ 

Aj (FIK) 
 
 
 

Stone Soup 
- učebnice 
str. 46/2  
 
 
 
 
 
SOME and 
ANY - nová 
gramatika 
str. 47/3  
 
 

Zapsat slovíčka ze str. 46/2 do 
slovníčku - naučit se slovíčka 
 
 
 
 
 
 
Doplň a opiš si věty ze str. 
47/3a do školního sešitu - 
vysvětlení látky je v odkazu 
ZDE 
 
 
 
 
 
 

PS str. 36/1 
+ 2 (1 - 
doplnění 
křížovky, 2 - 
doplnění 
slovíček do 
správného 
sloupce)  

Zahraj si hru na 
opakování slovíček s 
jídlem ZDE (je třeba 
povolit flash player) 
 
 
 
 
SOME and ANY - 
vysvětlení látky ZDE 
 Procvičování SOME 
VS ANY  
 
 
 

Stone soup  
Kontrola zápisu do 
školního sešitu - 
vyfotit (na mobil) a 
poslat 2 - 3 věty ze 
školního sešitu 
(zadání z minulé 
hodiny), poslat na 
fikejs2@zstgm-ck.cz 
(do 3. 4. 2020) 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Food and 
drinks 
 
 
 
 
 
 
 
 
How much 
x how 
many 
- přečíst uč. 
str. 48/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- uč. str. 49/2 - spojit správné 
dvojice 
 
- napsat zápis z prezentace 
 

- opravit PS 
a uč. dle 
klíče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- procvičit v 
PS str. 38/1, 
38/2 
 
 
 
 
 
 

- zopakovat slovní 
zásobu týkající se 
jídla křížovkou 
(klidně si jen 
napište příslušná 
slovíčka na papír) 
- na A4 udělat 
plakát (alespoň 15 
různých potravin) a 
anglicky popsat 

- poslat fotku plakátu 
na mail 
kramelova@zstgm-ck
.cz do 3.4.2020 
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https://drive.google.com/open?id=1XNHSh_RUPdfpf17ll6FAclMqU7xhbda-
https://www.helpforenglish.cz/article/2006090402-some-vs-any
https://www.eslgamesplus.com/food-drinks-esl-interactive-vocabulary-board-game/
https://www.helpforenglish.cz/article/2006090402-some-vs-any
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1N2l_Ar-BhNI0JO2wnwV1pd6MQNxFJFrnlrYYsXJIp5s
https://drive.google.com/open?id=1eXRbZsR1O5f1jJMaKax87DVZVdXxhtrtXxd77UfF5NA
https://drive.google.com/open?id=1TbJWAV2-GVTfyDIeMvW59BV6pw697DI6
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
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Aj 
(CHR) 
 
 
 

Irregular 
verbs 

naučit další slovesa: set, sing, 
sink, sit, smell, speak, spell, 
spend, stand, stick - dle kopie 
nebo desek prac. sešitu 

--- 

viz kopii 
nebo desky 

PS 

přehled a záložka, 
nebo tabulka s 

výslovností 

testy na nepravidelná 
slovesa 

Countable 
and 
uncountabl
e nouns 
How 
much/many?  

dle PS:76/4.4 How 
much/many? 

PS: str.38 
PS:76/4.4 How 
much/many? 

PS:83 slovíčka 4C 
 

souhrnný test lekce 

Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

   Opakuj si slovíčka 
4A a 4B v PS str. 83 
 
Řešení úloh v PS z 
minulého týdne zde 
(cvičení zkontroluj a 
barevně oprav) 

 

some x any 
(UČ str. 
46-47) 

Nastuduj si a zapiš si látku do 
sešitu, vypracuj si i cvičení 

PS str. 
37/cv.4,5,6 
(nahrávku 
najdeš na CD 
v deskách 
PS) 

Učivo si můžeš 
procvičit i zde:  
some x any 
SOME x ANY 
(cvičení netiskni, 
vypiš si odpovědi na 
papír, poté si 
zkontroluj)  
 

Kontrola ŠS po 
návratu do školy 
 
 
 
Cvičení z PS (str. 37 
a 38) nafoť a pošli 
na 
korchova@zstgm-ck.
cz do 5.4. how many 

x how 
much 
(UČ str. 
48-49) 
 

Nastuduj si a zapiš si toto do 
sešitu  

PS str. 38/cv. 
1,2 

 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Starověké 
Řecko - 
opakování 

str. 97 

 

 Do sešitu vypracuj úkol 12 ze 
str. 97 PS str. 39 

 

 

 

Opakuj si podle 
sešitu důležité 
učivo o 
starověkém 
Řecku, v pondělí 
30. 3. 2020 
dostaneš 
emailem 
opakovací test 

Sešity a PS budou 
kontrolovány po 
návratu do školy 

 Vypracuj kontrolní 
test a odešli emailem 
brozova@zstgm-ck.cz 
do 2. 4. 2020  

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
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č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
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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://drive.google.com/open?id=1eAqEHYZFKPxmZ4DH3lnUfH077zDelLCN
https://drive.google.com/open?id=1p02mwsQjuw6WgWihweym6Q0Njgu4mwJE
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-someany1.pdf
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1RMtZNbrobNRWlA-c1eVNNhLsULdSLro4
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Ze 
 
 
 
 
 

Hydrosféra 
- Vodstvo 
na Zemi, 
Koloběh 
vody 
str. 66 - 68 

Zápis do sešitu opiš z 
prezentace ze předposledního a 
posledního snímku 

PS str. 23 cv. 
1,2,3 

Prezentace ZDE 
 
Zajímavá videa o 
vodě k upevnění 
učiva: 
Paxi a koloběh vody 
 
Voda (Nezkreslená 
věda do 5:51) 

Zápisky z této a 
předchozích hodin 
zašli na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.cz 
(v pořádku 
vypracované 
poznámky budou 
odměněny plusem)  

Opakování ze zeměpisu: Do neděle 5. 4. (do 12.00 hod.) bude ZDE aktivní Kahoot! na téma Atmosféra 
(PIN 0226707 - asi nebude ani třeba zadávat, nickname = příjmení) - nejlepší z vás dostanou 1 a 
úspěšní nad 50% dostanou +  

Př 
 
 
 
 

Vzdušnicov
ci (učebnice 
str. 74 – 75) 

Opiš zelený rámeček z učebnice 
na str. 75 dole a stručně vypiš 
hlavní znaky skupiny 
mnohonožek a stonožek. 
 
NEBO použij ZÁPIS z 
prezentace (doporučuji, je 
vcelku stručný :-)) 
 

PS str. 31/ 
cvič. 1 a 2 
 
(řešení PS v 
prezentaci) 
 

Prezentace ZDE 
 
Pro zájemce  
ONLINE CVIČENÍ na 
téma mnohonožky a 
stonožky. 
 

Dobrovolně (za 
PLUS) pošli foto 
svého zápisku ve 
školním sešitě na 
mail 
papouskova@zstgm-
ck.cz 
(do předmětu napiš 
třídu a příjmení). 
 
PS si zkontroluj sám/ 
sama podle řešení v 
prezentaci (foto 
posílat nemusíš). 

Opakování Téma opakování: Korýši a 
vzdušnicovci  
(učebnice str. 70 – 75) 

 Opakovací otázky 
ZDE – máš-li chuť, 
„vyzkoušej“ sám 
sebe z probraného 
učiva. 

 

BONUS z přírodopisu: Do pátku 3. 4. (do 22.00 hod.) bude ZDE aktivní Kahoot! na téma Korýši a 
vzdušnicovci (PIN 0378118 - asi nebude ani třeba zadávat, nickname = příjmení) - prvních pět 
umístěných odměním :-) každý má jen jeden pokus, ať je to férové, tak se dopředu pořádně připrav ;-) 
 
Chybí ti oblíbená “Flexicvičení”? Využij aktuální nabídky společnosti FRAUS a získej ZDARMA 
interaktivní učebnici přírodopisu ZDE :-) 

Fy 
 
 
 
 

Mezinárod
ní soustava 
jednotek 

Veškeré instrukce najdeš v 
odkazu zápisky 

 opiš zápisky 
učebnice str.63 

zápisky ofoť a pošli 
na můj mail 

Inf 
 
 
 
 
 

Gmail - 
Google 
Disk 

Nový úkol a návod, jak 
pracovat s Diskem 

  

  Pokus se přihlásit 
na gmail pomocí 

návodu z 
předminulého 

týdne zde 

Vypracované práce 
posílejte na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.cz  
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https://drive.google.com/open?id=1f8nCzL8ClUy2ObaRhoAA1qgcQCoGwNHI
https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0
https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ
https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://kahoot.it/challenge/0226707?challenge-id=562f4880-cf6e-4b29-8d1a-db234c263ece_1585257752012
https://drive.google.com/file/d/1sZ9BUOz9sXek16PGgqZfD115tw0PoTlG/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1956
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1zEpcZv-RJ419krsknKcQ9w0UbG7HJvsM/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/0378118?challenge-id=42f4b326-12b9-4812-ba2b-814b7a8100f1_1585132391414
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak
https://drive.google.com/file/d/1q-llwh5qY4bEJJ18o02xFPDutvd8if1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10p5npEukFhDGeIeFN74IqReKjXo1EAMk
https://drive.google.com/open?id=10p5npEukFhDGeIeFN74IqReKjXo1EAMk
https://drive.google.com/open?id=1jLJ1Qb0l5zXSNufQKKYrMWerv5IBnXXk
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Pozdrav 
slunci 

Cvičí se obvykle ráno 6 až 
12x, plynule a pomalu, s 
plnohodnotným dýcháním. 
Při jejím zvládnutí, nejen 
jednotlivých poloh, ale hlavně 
způsobu dýchání, zjistíte, že má 
relaxační, aktivizující a posilující 
účinek. 

Cvičení si 
zkus 
zapamatovat. 
 

Popis cvičení 
najdete 
zde 
 

 

Vkz 
 
 
 

Zdravá 
výživa 

pokračujte v zadané práci  Vytvoř plakát A3 
propagující zdravou 
výživu 

 

Vko 
 
 
 

Naši slavní 
předkové  

zpracujte projekt  
(referát) o české  
slavné osobnosti 

 můžete vybírat z 
těchto jmen - sv. 
Ludmila, sv. Václav, 
Přemysl Otakar II., 
sv. Aněžka 
Česká,Karel IV., J. 
Hus, J. Žižka, J. A. 
Komenský, J. 
Dobrovský, K. H. 
Borovský, F. Palacký 
…………. dle 
vlastního výběru 

kontrola po návratu 
do školy 

Vv 
 
 
 

Domácí 
tvoření 

Zkuste z ruličky od toaletního 
papíru vytvořit, co 
nejoriginálnější kočičku 

 Inspiraci můžete 
najít: 
Link1 
Link2 
Link3 
Link4 

Své výtvory 
zdokumentujte a 
pošlete - dám je do 
aktualit na web školy 

Prč 
Pozem. 
 
 

Druhy 
zeleniny 

  Vyřeš úkoly ZDE 
 

Zájemci zašlou 
vyřešené úkoly 1 a 2 
na můj email do 7. 4. 
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https://www.youtube.com/watch?v=sTNsgDnMtHs
http://krokotak.com/2017/09/cats-cats-cats/
http://www.traktatie-maken.nl/traktatie/Zwarte-kat
https://www.aboutespanol.com/gatos-de-carton-2288107
https://www.apieceofrainbow.com/diy-halloween-cat-decorations-kids-craft/
http://dumy.cz/material/150508-druhy-zeleniny
http://dumy.cz/material/150508-druhy-zeleniny

