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Týdenní plán třídy 6.A 
třídní učitelka Mgr. Lucie Kramelová 

6. – 8. 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 

 
 

Předm
ět 

Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního sešitu 

Pracovní sešit 
písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

 
PRIORITNÍ PŘEDMĚTY 

 
Čj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmiňovací 
způsob 
přítomný a 
minulý - 
procvičování 
 
Pravopis 
 
 
 
 
 
 

-není třeba - máte z min. 
týdne tabulku - s. 59Uč. 
 
Z Uč. vypracuj cv.7/s. 60, 
vyfoť a pošli na mail  

cv. 1/s.30 
(spojovačka) 
 
 
 
 
cv.5/s.31 PS - 
Popros někoho z 
rodiny a cv. napiš 
jako diktát. 
Pravopis můžeš 
procvičovat také 
na těchto 

Výsledky cvičení 
z min. týdne 
ZDE 
 
 
Procvičovat sl. 
způsob můžeš 
taky na 
www.skolasnad
hledem.cz kód 
zadáš z PS s. 30 
vpravo dole 
 

zápisy v sešitě, PS 
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http://www.skolasnadhledem.cz/
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Lit 

Pokračuj v 
četbě jakékoliv 
libovolné nebo 
povinné 
literatury 

stránkách: 
www.ucirna.cz 
(najdeš si čj a 
pravopis, vybereš 
si pravopisný jev, 
který chceš 
procvičit) 

 
 
 

Schválení na 
Padletu (za 1 
samozřejmě) 

Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
 
Nejmenší 
společný 
násobek 

Opakujeme od začátku 
roku - 2 pracovní listy v 
emailu 
Pročíst - uč. str. 72/E 
do sešitu - str. 72 cv. 6 
               str. 74 cv. 13 
pracovní list v emailu 

  Pozorně si pročti v 
emailu řešení pro 
( D ) a ( n ) 
Pracovní listy pošli 
do 10. 4. 

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 
nepočitatelná 
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-c
k.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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http://www.ucirna.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=3JixwKwIHvw
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/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=1EcUcFaTm-e5n8U7Pv2n2TOv8_yAvZRRadbd4j1GBJMg
https://drive.google.com/open?id=1t__G1VuF6cwTF_tAnY3gqeK2aeGL-CL-wQgAr5a1yKI
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


 

 

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

 
 

 
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 
 
 
 
 

Etruskové 
str. 99-100 
 
Počátky 
starověkého 
Říma 
str. 101 

- odpovězte do sešitu na 
otázky 1-5 v učebnici na 
str. 100 
 
 
- projděte si prezentaci a 
z posledního snímku si 
udělejte zápis do sešitu 
- nakreslete si do sešitu 
kapitolskou vlčici (z 
učebnice nebo 
prezentace) 
- přečtěte si pověst o 
založení Říma v učebnici 
na str. 101 (oranžový 
rámeček) 

   

Ze 
 
 
 
 
 

Hydrosféra - 
vodstvo na 
pevnině  
str. 67 - 69 

Projděte si novou 
prezentaci (poslední 
snímky jsou zápis do 
sešitu) 
 
 
 
 
 

Pracovní sešit str. 
28 cv. 8 

Zápisky uvnitř 
prezentace nebo 
žlutý rámeček 
na str. 72  

Vypracované 
poznámky můžete 
poslat na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.c
z (za plusko) 
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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://drive.google.com/open?id=17R_2BOn6MGvd1W9AlxsG9TSc4DmfRgTHA-U0o_sRUvA
https://drive.google.com/open?id=1a-5rgdxNqDOKremLHj0cNZacUuPTMS2s
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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-Wikiped
ia-plazma 

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

Inf 
 
 
 
 
 
 

Velikonoční 
prázdniny 
(Gmail - 
Google Disk) 
 

Pokud, někdo nestihl 
úkol z předešlé hodiny 

- zadání zde  

  

  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 
 
 
 

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 

 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/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/1oxs_q3wlr1M7rYDlkLPWr2tPb9LPnBn_/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.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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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! 

Vko 
 
 
 

Můj domov - na papír velikosti A4 
zpracujte dějiny a 
zajímavosti místa, kde 
bydlíte, nakreslete 
případně erb nebo plán 
Vašeho města/vesnice 

  - vložte fotografii 
buď na nástěnku v 
Padletu (pozvánku 
ode mě máte 
všichni v mailu) 
nebo pošlete na 
můj mail 
kramelova@zstgm-c
k.cz  

Vv 
 
 
 

Skládačka z 
papíru -  
dárkový košík 

  Stále probíhá 

úkol z 16. - 20. 

3.: 

Slož si dárkový 

košík z papíru, 

ukázka ZDE 

 
 

Zájemci! 

Až budeš mít 

hotovo, udělej 

fotečku a zašli na 

můj email do 10. 4. 

 
 

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 

Prč 
Pozem
. 
 
 

Hospodář. 
plodiny 
 

  Otestuj se ZDE 
 

Vytvoř dvojice a 
zkontroluj na další 
stránce 
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mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=PVGdIKskxzo
https://www.youtube.com/watch?v=PVGdIKskxzo
http://dumy.cz/material/36413-hospodarske-plodiny
http://dumy.cz/material/36413-hospodarske-plodiny

