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

20. 4. – 24. 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 
 
 
 Předmět  

UČ: str.72,73 gramatická okénka 
 

PS:38/1,2 

přečíst články 
předmět a 
pravidla 
(možnost 
porovnat s 
výkladem v 
učebnici) 

 
 

 
Součást testu na 

větné členy. 
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http://www.google.cz/
https://www.mojecestina.cz/article/2016062805-co-je-to-predmet-a-jak-ho-poznam
https://www.pravopisne.cz/2017/10/pravidla-predmet/
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Literatura --- --- 

pokračovat ve 
zpracování 

čtenářského 
deníku, 

publikovat v 
aplikaci Padlet 

Padlet, čtenářský 
deník 

Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
 
Osová 
souměrnost 

 
 
 
Uč. str. 28 cv. 3 - narýsovat, 
ofotit a poslat na email 

 Pracovní listy v 
emailu v pondělí 
20. 4. 
 
 
 

 
 

Aj (FIK) 
 
 
 

Definite and 
indefinite 
articles  
 
 
 
 
 
 
Apple 
Crumble 

Přečti si jednoduché vysvětlení 
látky - URČITÝ A NEURČITÝ 
ČLEN  
Procvičování - doplň cvičení UČ 
str. 51/3b do školního sešitu 
(Pozor - SOME používáme u 
nepočitatelných pod. jmen nebo 
u pod. jmen v množném čísle)  
 
- přečti si recept na “Apple 
crumble” - přelož instrukce 1- 7 
do školního sešitu 

- cvičení v 
PS z minulé 
hodiny si 
oprav dle 
klíče - pokud 
máš nějaké 
chyby 
 
PS str. 41/4 
- doplň 
cvičení 
(a/an, the, 
some)  

Procvičuj si 
určité a neurčité 
členy   

opět možnost video - 
konzultace úterý 
21.4.2020 od 11:00 - 
kontrola cvičení + 
doplnění. Kdo se 
nemůže připojit, 
prosím pošlete svou 
práci  ŠS + PS na 
fikejs2@zstgm-ck.cz 
 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

A few x a 
little 

 
 
 
- projít si shrnující prezentaci 
- učebnice str. 51/ 3b 
- projít a zapsat prezentaci A 
FEW x A LITTLE 
- učebnice str. 51/4c 

- opravit 
práci dle 
klíče 
 
- PS str.41/4 
 
 
- PS str.41/5 

 
 
 
 

 
- videokonzultace 
opět v pátek 
24.4.2020 v 11.00 
 
 
 
 

Aj 
(CHR) 
 
 
 

Countable 
and 
uncountable 
nouns 
 
  

bez zápisu - přečíst recept 
UČ:50 - Apple crumble(všímejte 
si (a/an, the) a pravidla 
PS:76/4.5 

PS:40/1,2 
41/4 

PS:76/4.5 Určitý 
a neurčitý člen souhrnný test lekce 

Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Apple 
crumble  
(UČ str. 50) 
 

UČ str. 50/cv. 1 do školního 
sešitu přelož recept do češtiny  

PS str. 40/1  
 
PS str. 40/3  

Vypiš si slovíčka 
4D do slovníčku 
(PS str. 83 
apple crumble - 
Welsh rarebit)  

Přeložený recept 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck.c
z do 26.4.  

Určitý a 
neurčitý 
člen 

Nastuduj si a zapiš poznámky do 
sešitu 

PS str. 
41/cv. 4 
(doplň a/ an/ 
some/ the) 
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https://slideplayer.cz/slide/2311279/
https://slideplayer.cz/slide/2311279/
https://drive.google.com/file/d/1CYfNdyU-sNYqb-kamQnbD2DAc0cwk-pY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CYfNdyU-sNYqb-kamQnbD2DAc0cwk-pY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CYfNdyU-sNYqb-kamQnbD2DAc0cwk-pY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CYfNdyU-sNYqb-kamQnbD2DAc0cwk-pY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CYfNdyU-sNYqb-kamQnbD2DAc0cwk-pY/view?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1F3LHngbL3YuTeFI5PTPCLspVzMrBQfCkh5OJaPRbgOA
https://drive.google.com/open?id=1GP9ZVyjL08KAoxg1O2G78oRYQAS-N_MynByfiwcOu6c
https://drive.google.com/open?id=1GP9ZVyjL08KAoxg1O2G78oRYQAS-N_MynByfiwcOu6c
https://drive.google.com/open?id=1xbO-pzPVeKb_3kWjUrCa0rV4eqRzfuG3N6THO-QCunc
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1aa8y4yegq0G5E7E7udjRC5kmO_ZRzmAu
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Zákonodárst
ví 
- str. 104 
 
 
 
Ovládnutí 
Itálie 
- str. 105 

- projdi si prezentaci a napiš si 
zápis z posledního snímku 
- nakresli pyramidu společnosti z 
obrázku 5 v učebnici na str. 104 
- projdi si prezentaci a napiš si 
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.cz 
(Prosím do předmětu 
napsat o jaké 
poznámky se jedná)  

Př 
 
 
 
 Út 21. 4. - 

Opakování 

Téma opakování: Obecné 
znaky hmyzu, Vážky, 
Stejnokřídlí  
(učebnice str. 75 - 83). 

 

Máš-li chuť, 
vypracuj 
opakovací 
otázky NEBO si 
zahraj Kahoot! 
(více info níže). 

Dobrovolně (za PLUS) 
pošli foto svého 
zápisku ve školním 
sešitě na mail 
papouskova@zstgm-c
k.cz 
(do předmětu napiš 
třídu a příjmení). 

Kahoot! 
- téma: Obecné znaky hmyzu, Vážky, Stejnokřídlí (uč. str. 75 - 
83) 
- aktivní bude do čtvrtka 23. 4. (do 22:00 hod.)  
- nickname = příjmení 
- prvních pět umístěných odměním :-)  

Čt 23. 4. -  
Vši, Ploštice 
(učebnice str. 
83 - 84) 

 
Použij zápis z prezentace NEBO 
opiš zelený rámeček z učebnice 
na str. 84 dole a vypiš názvy 
zástupců ze skupiny ploštic 
podle obrázků v učebnici. 
 

PS až příště 
:-) 

 
Prezentace ZDE. 
 
 

Fy 
 
 
 
 

Difuze Difuze-vysvětlení 
Domácí pokusy-sáček čaje a 
horká voda,cukr ve studené a 
teplé vodě-vyvodit závěr do 
sešitu 
Test k procvičení učiva 

 Odkaz na 
vysvětlení 
Domácí pokusy 
Odkaz na test  

Stačí zaslat 
odpovědi testu na 
můj mail ve tvaru 
1k,2c,... stručný 
výsledek pokusů, 
zápis můžeš poslat 
dobrovolně 

Inf 
 

Google 
Prezentace 
- úprava 

Úkol s dalšími instrukcemi 
ZDE 

  Hotový úkol 
odevzdejte do 
1.5.2020 na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.cz 
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https://drive.google.com/open?id=1fpzdfh9GR-zrDM6t9BTUa3C78sNavh20sABPklypLIE
https://drive.google.com/open?id=1en1X81J1bP6FMwRZNSXLSodqIsbUArtnySLf88887HQ
https://drive.google.com/open?id=1680SHbPg2-R6GMq1nl3kXEq6HiNIW5NI
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1oV-iikIuEJRDyo-li2NEVGYgE5wkf3iQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oV-iikIuEJRDyo-li2NEVGYgE5wkf3iQ/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/07616323?challenge-id=42f4b326-12b9-4812-ba2b-814b7a8100f1_1586887965451
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1J6Dt2ROUcAiQcSJhwTlyuyELef_b8viN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RgGl8uUiC6kZVlb8HC6dqKEQEcrtdMIb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d_X9IkYbL6kdrW5duoDNR0Pg7SELS945/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1J7SYaCPJvmE88mdZXi0X0kn8GunVf5u3
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prezentace, 
přechody 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Cvičení v 
karanténě 

Cyklistika - využij své kolo a zvol 
si  si trasu v přírodě, kterou 
zvládneš. Pokud cyklista vyjede 
sám a vyvaruje se konfrontace s 
okolím, nemusí mít roušku 
nasazenou, ale postačí, když ji 
bude mít u sebe. 

 Video na 
protažení 
spojené s 
cyklistikou zde. 

 

Vkz 
 

Minerální 
látky a 
vitamíny 

opište (nalepte) si tabulky a 
vyhledejte, kde se dané látky v 
potravě nacházejí a doplńte 
tabulku 

  dobrovolníci mohou 
poslat na email 
 
-veškeré poslané 
úkoly a zápisy budou 
hodnoceny jedničkou 

Vko 
 
 
 

Můj domov Projekt na duben - MŮJ 
DOMOV, MÁ OBEC 
informace ZDE 

  Aktualita - výzva 
na duben. Získání 
dobré známky z 
domova natáčením 
videa více zde 
 

Vv 
 

 Můžeš si jen tak kreslit a tvořit, 
určitě najdeš spoustu inspirace 
kolem sebe nebo třeba na 
internetu 

  Výrobek můžeš vyfotit 
a poslat emailem 
vyučující 
 
 

Hv 
 
 
 

  
Stále můžeš tvořit a posílat 
referáty o jakémkoli skladateli 
nebo interpretovi! 

  Referát můžeš poslat 
emailem vyučující 

Prč 
Pozem. 

Jarní práce 
na zahradě 

  Pracovní list 
dorazil na tvůj 
školní email 
14. 4. 
 

Zájemci zašlou 
vyplněnou křížovku 
na můj email do 30. 
4.  
herbe@zstgm-ck.cz 
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https://www.youtube.com/watch?v=riKKUKV25ZA
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkURmo4dk9oakVRT1U
https://drive.google.com/open?id=1YSucNynFs77MWTpf1xI_ObQ2nmjtuctU
https://drive.google.com/open?id=1My2tJ1Ne3y6V0IdYW0ZpWoMMQGNvEfNE

