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Týdenní plán třídy 6. B 
třídní učitelka Alena Jůzková 

6. 4. – 9. 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 Podmiňovací 

způsob 
 
tvar přítomný 
 
tvar minulý 
 
 
 
 
Slovesný čas 

Otevřete prezentaci, znova si 
projděte tabulku a napište úkoly 
do sešitu 
 
učebnice str. 60/6, 7 

 
 
 
 
 

PS 
str. 31/3 

Procvičujte 
slovesný způsob 
online ZDE 
  
 
Procvičujte 
slovesa a slovesné 
tvary  ZDE  
 

úkoly z prezentace 
pošlete na mail do 9. 
4. 
 
 
test na slovesné 
tvary, mluvnické 
kategorie 
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http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUWEVrMmxXbTFGSnM
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik/240-tvaroslovi/1484-slovesa?scroll=287
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Literatura  
 
 

projděte si rámeček v učebnici 
na str. 61 - jde o opakování 

 
 
 
 

 
dále pokračujte v četbě vybrané 
knihy, čtěte cokoli 
 
 
 
 

 
 

 
  

Cvičení pro 
opakování učiva 
ZDE, co už umíme 
 
 
 
 
 
 
Zpracujte 
čtenářský deník z 
knížky, kterou jste 
si vybrali z 
doporučené četby, 
přečtené knihy 
vkládejte na 
Padlet 
 
Do konce dubna 
povinně vložte na 
Padlet přečtené 
knihy 

kontrola po návratu 
do školy 
 
 
 
 
 
 
 
schvalování Padlet 
čtenářský deník 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice M, 3. 
díl 
 
Str. 76 - 81 

 6. 4. 
Nadpis:  
3. Objem kvádru a krychle 
Učebnice M, 3. díl 
Objem krychle 
● Prostuduj si stránku 76 a do 

sešitu si podle obrázku v 
rámečku narýsuj krychli s 
hranou délky 10 cm a dopiš 
údaje z rámečku 

Písemně do sešitu: 
● str. 77/ 1, 2 
● str. 77/projdi si cv B 

7. 4. 
Objem kvádru 
● Z rámečku na str. 78 si opiš 

vzorec pro výpočet objemu 
kvádru 

Povrch krychle 
● Z rámečku na str. 78 si opiš 

vzorec pro výpočet objemu 
krychle 

● str. 79/3, 4 a 5 
8. 4. 
● str. 79/6, 7, 8, 9 - zapiš si 

řešení do sešitu a zkontroluj 
si správnost na str.96  

 
 

 VIDEOVÝUKA 
bude do středy 
každý den od 
10:00 do 10:45 
Pak jsou 
velikonoční 
prázdniny :-) 
 
 
 
 
 
 
 
Podívej se na 
odkaz 
OBJEM KVÁDRU 
 
 
 
 
 
 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
ve středu 8.4. práci v 
sešitě a pošle mi ji 
buď do mailu 
juzkova@zstgm-ck.cz 
nebo na Whatsapp. 
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https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik?scroll=987
https://www.youtube.com/watch?v=uT5SMd65lxY
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
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Aj (FIK) 
 
 
 

Opakování 
lekce  
Countable 
and 
uncountable 
nouns 
 
Food and 
Drinks 
 
SOME and 
ANY 

procvičování COUNTABLE and 
UNCOUNTABLE NOUNS - 
prohledni si video  
 
 
procvičování slovíček FOOD and 
DRINKS 
 
procvičování SOME and ANY 

PROGRESS 
CHECK- 
opakování v 
PS  
str. 42/1+2 
- doplnit 
 
 
 

 Prosím poslat foto 
vyplněných cvičení v 
PS na 
fikejs2@zstgm-ck.cz 
 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Revision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
How to 
count 
uncountable 
nouns? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podívejte se do prezentace a 
zapište si ji, zároveň udělejte 
cvičení na konci 
 

- kontrola 
cvičení z 
minulého 
týdne dle 
klíče 
- připomeňte 
si 
počitatelná a 
nepočitateln
á podstatná 
jména 
 
 
- procvičte si 
v PS 38/3, 
39/4, 39/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- další cvičení 
máte v pracovním 
listu 
 

- fotky své práce mi 
posílejte na mail 
kramelova@zstgm-ck
.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- možnost 
videokonzultace pro 
žáky ve středu 8.4. v 
9.00 (bližší informace 
budete mít v mailu 
během pondělí) 
  

Aj 
(CHR) 
 
 
 

Irregular 
verbs 

naučit další slovesa: sweep, 
swim, teach, tear, tell, think, 
throw, understand, wake, wear, 
win, write - 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 
How 
much/many? 
 
 
  

--- 
PS: str.39 

(kromě cv.6) 
PS:76/4.4 How 
much/many? souhrnný test lekce 
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https://www.youtube.com/watch?v=3JixwKwIHvw
https://www.youtube.com/watch?v=3JixwKwIHvw
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/vocabulary/?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=1EcUcFaTm-e5n8U7Pv2n2TOv8_yAvZRRadbd4j1GBJMg
https://drive.google.com/open?id=1t__G1VuF6cwTF_tAnY3gqeK2aeGL-CL-wQgAr5a1yKI
https://drive.google.com/open?id=1dIvPAs_zJytylJNWzGlpvkIlRTV9uKJ_
https://drive.google.com/open?id=1dIvPAs_zJytylJNWzGlpvkIlRTV9uKJ_
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
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
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Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Opakování 
(countable 
and 
uncountable 
nouns, 
some/any, 
how 
much/how 
many) 
 

  Zopakuj si učivo 
4. lekce 
(poznámky máš 
ve školním sešitě) 
a vypracuj tento 
minitest. (Nejprve 
se přihlas na svůj 
e-mail, poté klikni 
na tento odkaz.) 
 

 

QUANTITIES 
(vyjádření 
přesného 
množství) 

Nastuduj si tento odkaz a vypiš 
si z něj slovíčka do slovníčku 

PS str. 
38/cv. 3, PS 
str. 
39/cv.4,5,6 
(nahrávku 
najdeš na 
CD v 
deskách PS) 

 Hotová cvičení vyfoť 
a pošli na 
korchova@zstgm-ck.
cz do 12.4. 
 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Starověký 
Řím 

Etruskové 

Učebnice str. 98 
- 100 

 

Zapiš do sešitu: 
Nadpis: 
Starověký Řím 
2000 – 1000 př. n. l.  
osidlování Itálie kmeny – Italiků, 
Etrusků, Latinů 
  
Etruskové 
Architektura- kamenný oblouk 
Věštění- z vnitřností zvířat, podle 
blesků... 
Věštci= HARUSPIKOVÉ 
Jazyk- nerozluštěn 
 
namaluj do sešitu mapu Říma ze 
str. 98 

PS str. 40, 
cv. 1,2 

Celou kapitolu si 
zopakuj ve 
videovýpiscích z 
dějepisu ZDE 

Pro chytré hlavy! 
Vylušti 
přesmyčky: 
KOVÉLIITA 
RUSKOVETÉ 
ROPNEKOLE 
RUSKOVÉHAPI 

 

Kontrola zápisů v 
sešitě a PS po 
příchodu do školy 
 
 
Řešení pošli do 8. 4. 
mailem na 
brozova@zstgm-ck.cz 
a budeš mít 1  

Ze 
 
 
 
 
 

Velikonoční 
prázdniny 
(Hydrosféra) 
str. 66 - 68 

Prezentace pro ty, kdo nestihl z 
minulého týdne  ZDE 
Nové učivo až další týden :)  

 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)  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecb2mmzWYCQmLRPWSgZe2YRwDgmdTZXUBNbrcfGbnB9owr7A/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1zgh27AkfiB-zIx8QKh3It-o7hvNE9Maf
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc&list=PLX4ytdUYqn4YEQIIm0r8px-ZhMQMZA4N7&index=8&t=186s
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1f8nCzL8ClUy2ObaRhoAA1qgcQCoGwNHI
https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0
https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0
https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ
https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ
https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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Př 
 
 
 
 

Úterý 7. 4. 
Hmyz – úvod 
(učebnice str. 
76 – 79). 

Stručně vypiš z učebnice hlavní 
znaky skupiny hmyzu (stavba 
těla, rozmnožování) 
 
NEBO použij ZÁPIS z 
prezentace. 

Pracovní 
sešit str. 31/ 
cvičení 3, 4, 
5 a celá str. 
32 
 
(řešení PS 
najdeš v 
prezentaci). 

Prezentace ZDE. 
 
Pro zájemce  
ONLINE CVIČENÍ 
na téma stavba 
těla hmyzu 
 
nebo ONLINE 
CVIČENÍ na téma 
proměna 
dokonalá a 
nedokonalá. 

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). 

Čtvrtek 9. 4.  
 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY    

Fy 
 
 
 
 

Skupenství 
látek 

Výklad se zápiskem 
Cvičení za zápiskem-přepiš do 
sešitu 
Práce s informací- co je to 
plazma 

 Zápisek z výkladu 
Cvičení u zápisku 
Internet 
Wikipedia-plazma 

Stačí poslat ofocené 
s úkoly dalšího týdne 
14.-17.4.na mail 
merunkova@zstgm- 
ck.cz 

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.cz 
Prosím do předmětu 
zprávy pište jaký 
úkol posíláte! 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Cvičení v 
karanténě 

Správné protažení: Ideální je 
postupovat směrem od krku 
dolů, případně opačně. Na sval 
pomalu vytváříme tlak, který 
rovnoměrně stupňujeme. Vždy, 
kdy se dostáváme do bodu 
začínající bolesti, povolíme. Na 
jednom svalu bychom měli 
protažení opakovat třikrát za 
sebou po dobu 10 – 15 vteřin. 
Při každém dalším protažení 
bychom měli „bod bolesti“ o 
trochu posunout a v závěru se 
dostat opravdu na maximum. 
Rozhodně to ale neznamená 
překonávat bolest za každou 
cenu a způsobit si zranění! 

 Video zde 
(posilování rukou, 
břicha). 
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https://drive.google.com/file/d/1_biTCLEt0rsFwhorbCPk7ajvZLGCCF1m/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1917
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1918
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1918
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1GEoDG2LiuEfP-FjDCs-aqVAZdnQRMXGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10p5npEukFhDGeIeFN74IqReKjXo1EAMk
https://drive.google.com/open?id=1jLJ1Qb0l5zXSNufQKKYrMWerv5IBnXXk
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.fitness007.cz/poradna/jak-cvicit-v-karantene-nejlepsi-tipy-pro-domaci-cviceni-cela-treninkova-videa/?utm_source=blog&utm_campaign=karanten
https://www.fitness007.cz/poradna/jak-cvicit-v-karantene-nejlepsi-tipy-pro-domaci-cviceni-cela-treninkova-videa/?utm_source=blog&utm_campaign=karanten
https://www.fitness007.cz/poradna/jak-cvicit-v-karantene-nejlepsi-tipy-pro-domaci-cviceni-cela-treninkova-videa/?utm_source=blog&utm_campaign=karanten
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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 

Zkus si složit letadlo, nabarvi a 
popiš ho a vyzkoušej, jestli létá 
:-) 

 Inspiraci 
můžete najít: 
Link_1 
Link_2 
Link_3 

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

Prč 
Pozem. 
 
 

Hospodář. 
plodiny 

  Otestuj se ZDE 
 
 
 

Vytvoř dvojice a 
zkontroluj na další 
stránce 

Hv Velikonoce Stále můžeš vymýšlet hudební 
křížovku na téma Velikonoce 
nebo vypracovat referát o 
jakémkoli skladateli nebo 
interpretovi. 

  Svou práci můžeš 
ofotit a poslat 
emailem vyučující 
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https://cz.pinterest.com/pin/577164508483344837/
https://cz.pinterest.com/pin/372321094172119132/
https://cz.pinterest.com/pin/706361522781900967/
http://dumy.cz/material/36413-hospodarske-plodiny
http://dumy.cz/material/36413-hospodarske-plodiny

