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

14. – 17. 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 čas 
 
Větné členy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uč.s.61 - tabulka-opiš do 
sešitu, cv.1/s. 61 napiš 
 
Zopakuj ml.kategorie sloves 
(os., č., zp. čas) - 
www.ucirna.cz -čj 
-tvarosloví-slovesa a tam si 
vyber, co chceš procvičit 
 

Sl.způsob - 
procvič - PS 
s.31/cv.2 - 
vyfoť a pošli 
na mail 
 
Procvičuj 
pravopis - 
PS s. 32/ 
cv.2a 
 

Výsledky z min. 
týdne najdeš ZDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vybraná cv. pošli na 
mail 
gunkova@zstgm-ck.
cz 
 
zápisky - kontola ve 
škole 
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http://www.google.cz/
http://www.ucirna.cz/
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mailto:gunkova@zstgm-ck.cz
mailto:gunkova@zstgm-ck.cz
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Sloh 
 
 
 
 
Lit 

 
 
 
Popis 
pracovního 
postupu 
 
 
 
Pokračuj ve 
čtení knihy 
(povinné 
nebo 
volitelné) 

Uč. s. 68  -opiš tabulku 
podmět a přísudek a 
vypracuj: 
 cv.2/s. 68 a cv.3/s.69 - vyfoť 
a pošli na mail 
 
Projdi si tab. na s.125, zkus si 
ústně udělat cv.1/s. 125/126 
a pak napiš do šk. sešitu 
cv.7/s. 127 Uč. - recept na 
své oblíbené jídlo (kdo stihl 
ve škole, nemusí, ale může 
napsat další) vyfoť a pošli na 
mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení na 
Padletu. 
 
 

Ma 
 
 
 
 

Dělitel 
Násobek 
 
Osová 
souměrnost 

uč. str. 74 - Ûlohy na závěr - 
A 
vypracovat do sešitu 
 
uč. 3. díl - pročíst str. 26 a 27 
do sešitu opsat a narýsovat 4 
rámečky 
 

  Úlohy na závěr 
neposílat - bude v 
testu.  
V emailu 2 pracovní 
listy na opakování - 
ofotit, poslat do 17. 
4. 

Aj 
(FIK) 
 
 
 

How much / 
How many 
 
 
Quantities  
 
 
 
 
 
Definite and 
indefinite 
articles 
 

Pročti si vysvětlení látky a 
napiš zápis (strana 2 
dokumentu) do školního 
sešitu  
 
slovíčka s množstvím, napiš 
do slovíček dvojice + překlad  
str. 49/4a - učebnice = 
ŘEŠENÍ , slovíčka naleznete v 
PS str. 83/4B+4C  
 
Přečti si vysvětlení látky - 
URČITÝ A NEURČITÝ ČLEN 
pouze informačně, příští lekce 
bude zaměřena na členy 

PS str.  
38/ 1+ 2 
doplň 
cvičení 
Much/Many  
 
PS str. 38/3 
+ 38/4 
doplň 
cvičení 

Zahraj si hru na 
procvičení HOW 
MUCH/HOW MANY 
(spustit vpravo 
nahoře) 
 
 

POZOR tento 
týden bude 
možnost 
video-konzultace 
= úterý 14. 4. od 
11:00 - 
podrobnosti na 
školním emailu. 
Kdo se nemůže 
připojit, prosím 
pošlete foto 
vypracovaných 
cvičení  a zápisů na 
fikejs2@zstgm-ck.cz 
  

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Emma´s 
apple 
crumble  
- přečíst 
článek na str. 
50 

 
 
 
 
 
 
 

- opravit PS 
a uč. dle 
klíče  
- naučit se 
slovíčka 4D 
(PS str. 83) 
- PS 40/1, 
40/2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- napsat vlastní 
recept podle 
Emmina vzoru 
(ingredients, 
instructions) a 
nakreslit obrázek 
jídla 

 
 
 
 
- recept poslat na 
mail do 21.4.2020 
 
 
 
 
 
- videokonzultace v 
pátek 17.4. v 11.00 
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https://docs.google.com/document/d/1uFgfiSJerxsXBhDFcHpObXJG8RZR2wmd/edit
https://docs.google.com/document/d/1uFgfiSJerxsXBhDFcHpObXJG8RZR2wmd/edit
https://docs.google.com/document/d/1uFgfiSJerxsXBhDFcHpObXJG8RZR2wmd/edit
https://docs.google.com/document/d/1uFgfiSJerxsXBhDFcHpObXJG8RZR2wmd/edit
https://docs.google.com/document/d/1beo4Z2QpOvwUZq7ts2ilFBV9TufwEQjRAN-sput772A/edit
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/cleny-v-anglictine
https://docs.google.com/presentation/d/1alaIanLIQDxvNCShWzg_8VmXX2HFJP1-/edit#slide=id.p5
https://docs.google.com/presentation/d/1alaIanLIQDxvNCShWzg_8VmXX2HFJP1-/edit#slide=id.p5
mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1qHpfl5F7BbWHSAOD1KVWc3Ekkd2zzmnICcsaHRWf7YA
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Aj 
(CHR) 
 
 
 

Projekt, 
procvičování 

 
--- --- zadání projektu, 

extra materials 

kontrola projektu 
(viz zadání) 

odevzdat do 19.4. 
včetně 

Countable 
and 
uncountable 
nouns 
How 
much/many?  

---  Try a  game. souhrnný test lekce 

Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Opakování 
učiva 

Zopakuj si slovíčka 4. lekce, 
zopakuj si počitatelná a 
nepočitatelná podstatná 
jména, vyjadřování množství 
- přehledné shrnutí najdeš 
zde 

 Vypracuj tato 
cvičení:  
Food and drink 
How much / how 
many 
Vyjadřování 
množství 
(nejprve se přihlas 
na školní e-mail, 
poté klikni na této 
stránce na modrý 
odkaz) 

Látka bude v 
závěrečném testu 
lekce 4 
 
 
 

A FEW x A 
LITTLE 
(vyjádření 
malého 
množství)  

Opiš si poznámky do sešitu 
 

Vypracuj 
cvičení v PS 
str. 41 / cv. 
5, 6 
 

 Zápisky v sešitě a 
vypracovaná cvičení 
v PS vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck.
cz do 19.4. 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Římské 
království 
str. 102 

- projdi si prezentaci a zapiš 
si do sešitu zápis z posledního 
snímku 

   

Ze 
 
 

Pedosféra  
str. 73  

Projdi si prezentaci ZDE 
(zápis do sešitu nalezneš na 
konci prezentace)  

  Dobrovolně pošli 
vyfocené poznámky 
svého sešitu na 
mail, získání +: 
hrivnac@zstgm-ck.c
z (Prosím do 
předmětu napsat o 
jaké poznámky se 
jedná)  

Př 
 
 

Úterý 14. 4. Opiš zelený rámeček z 
učebnice na str. 81 a vypiš 
názvy zástupců ze skupiny 

PS str. 33/ 
cvičení 1, 2 
 

Prezentace ZDE. 
 
Pro zájemce  

Dobrovolně (za 
PLUS) pošli foto 
svého zápisku ve 
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https://drive.google.com/open?id=11QC9ihA7DzIuwj6UswnOBPVt1vqJ1FOdszgbQ5DPJZg
https://drive.google.com/open?id=14nr69gaJYc3A3NAq1NhkfcwpC8U2eJdU
https://drive.google.com/open?id=14z8gXrbyRx5o9XoWhEha_hTQMabFA_9D
https://drive.google.com/open?id=1ZxM0mFMwSuBfRaIVQP-codrGx5Pg3ZyN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb681cXEfPwBfUGmbmPqIYBc2UFMP3pFbFSQw4lMkpbnZZ7Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Aa3ObvM_3qFPfW25fG4IZR10TvjXMizDv0CSUUM_ReQqGQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Aa3ObvM_3qFPfW25fG4IZR10TvjXMizDv0CSUUM_ReQqGQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ZuEXyY42yPc0wuHYs2ufqCsubwzNTUrRTJPWvxrgm5nm8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ZuEXyY42yPc0wuHYs2ufqCsubwzNTUrRTJPWvxrgm5nm8g/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1Msiv1bLPhwJ6XlCQhhzLBzSN8RhohOUf
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1xCHgzOdiaXkpDxn_9pSAsZ76Hf08gN-TwX71mdoJg40
https://drive.google.com/open?id=1680SHbPg2-R6GMq1nl3kXEq6HiNIW5NI
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1VsSvcvOrPY04Te6TnNMvjXJFGYDoKLCm/view?usp=sharing
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Vážky 
(učebnice str. 
80 - 81) 

vážek podle obrázků v 
učebnici NEBO použij ZÁPIS z 
prezentace. 
 

(řešení PS v 
prezentaci) 

ONLINE CVIČENÍ 
na téma vážky. 
 

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 16. 4.  
Stejnokřídlí 
(učebnice str. 
81 - 83) 

Opiš zelený rámeček z 
učebnice na str. 83 a vypiš 
názvy zástupců ze skupiny 
stejnokřídlých podle obrázků 
v učebnici NEBO použij ZÁPIS 
z prezentace. 

PS str. 33/ 
cvičení 3, 4, 
5 
 
(řešení PS v 
prezentaci) 

Prezentace ZDE. 
 
Pro zájemce  
ONLINE CVIČENÍ 
na téma 
stejnokřídlí. 

Fy 
 
 
 
 

Částicová 
stavba látek, 
molekula 

Výklad se zápiskem 
-celý text opiš do sešitu 
Po shlédnutí videa zapiš do 
sešitu ve 3 bodech co tě v 
něm  
zaujalo 

 Odkaz na výklad 
Youtube-video 
Nezkreslená věda 
Co je to atom? 

stačí poslat ofocené 
s úkoly předchozího 
či následného týdne 
na můj mail 

Inf 
 

Google 
Prezentace 

Nový úkol na vypracování 
prezentací  

   Hotové práce zatím 
neposílejte! 

 
 
 
 

DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
 
Tv 
 
 
 

Cvičení v 
karanténě 

Rozvrhni si svůj týden tak, 
aby jsi zatížil(a) postupně 
jednotlivé partie.  

 Video zde 
(protažení a 
posilování všech 
partií). 
 

 

Vkz 
 
 
 

Minerální 
látky a 
vitamíny 

opište (nalepte) si tabulky, 
doplňte, kde se dané látky v 
potravě nacházejí 

  dobrovolníci mohou 
poslat na email 
zimekova@zstgm-ck
.cz  
veškeré poslané 
úkoly budou 
hodnoceny 
jedničkou 
 
 

Vko 
 
 
 

Můj domov Kdo nestihl - dodělá referát o 
své vesnici/městě 
 
 
 
 
 

  - kdo stihne - 
pošlete na můj mail 
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https://www.skolasnadhledem.cz/game/1958
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/18gkDlmEScIYY2kbj1OcUzCZ9QESve1pr/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1959
https://drive.google.com/file/d/1ydtHuW3mQW8dH6oUwlsdij8G5vViLXqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1BPdnfYdkiOn2fCSi6C0TsQbWpAOH-vQd
https://drive.google.com/open?id=1BPdnfYdkiOn2fCSi6C0TsQbWpAOH-vQd
https://ladylab.cz/cs/info/10-chci-zacit-cvicit#vse
https://ladylab.cz/cs/info/10-chci-zacit-cvicit#vse
https://ladylab.cz/cs/info/10-chci-zacit-cvicit#vse
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkURmo4dk9oakVRT1U
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
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Vv 
 
 
 

Přáníčko 
pro 
maminku 
 

  Pro fajnšmekry! 
Protože se blíží  
Den matek 
(10.5.), 
můžeš dát 
mamince 
skvělé přáníčko, 
ukázka ZDE 
 

Zájemci! 
Až budeš mít 
hotovo, udělej 
fotečku a zašli na 
herbe@zstgm-ck.cz 
do 10. 5.  
Překvap mě! 
 

Hv 
 
 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli skladateli 
nebo interpretovi. 

  
 

Svou práci můžeš 
poslat emailem 
vyučující. 

Prč 
Pozem. 
 
 

Jarní 
práce na 
zahradě 

  Pracovní list 
dorazí na tvůj 
školní email 
14. 4. 
 

Zájemci zašlou 
vyplněnou křížovku 
na 
herbe@zstgm-ck.cz 
do 30. 4.  
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https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ
mailto:herbe@zstgm-ck.cz
mailto:herbe@zstgm-ck.cz

