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

27. 4. – 30. 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.73,74/1-5 projít cvičení PS:39/3,4 

procvičte 
předmět online 

(denní limit 
počtu odpovědí 
je po přihlášení 
150) postupně 
zkuste různé 

obtížnosti 

Můžete zaslat 
PrintScreen nebo 

fotku, jak jste si vedli 
online ;-) 

V případě potřeby 
konzultujte na 

chrobak@zstgm-ck.cz 
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http://www.google.cz/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-predmet
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
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Literatura --- --- 

pokračovat ve 
zpracování 

čtenářského 
deníku, 

publikovat v 
aplikaci Padlet 

Padlet, čtenářský 
deník 

Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
 
Osově 
souměrné 
útvary 

 
Podívej se znovu na osovou 
souměrnost ZDE 
 
uč. str. 30 - do sešitu opiš 2 
rámečky 
vypracuj cv. 1 a 4 na str. 31 

 Pracovní listy v 
emailu v pondělí 
27. 4.  
 
 
 

 
 
 
Dobrovolně uč. str. 31 
cv. 2 - vyber si 
obrázek a doplň podle 
vyznačené osy 

Aj (FIK) 
 
 
 

Definite and 
indefinite 
articles  
 
 
 
 
Few  or 
Little  

Kontrola cvičení v učebnici str. 
51/3b 1+ 2 dle klíče 
 
 
 
 
 
 
vysvětlení rozdílu mezi  
FEW / LITTLE  

PS klíč k 
opravě 
cvičení z 
předchozí 
hodiny str. 
41/4 - oprav 
si své chyby 
 
PS str. 41/5 
doplň cvičení 
PS str 41/6 - 
doplň cvičení 
(opakování) 

Procvičuj FEW 
or LITTLE ZDE 

Videokonzultace opět 
v úterý 28. 4. od 
11:00 - viz kalendář  

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Food and 
drinks 
 
 
 
 
 
British 
meals and 
mealtimes 
- přečíst 
článek na str. 
52 

 
 
 
 
 
- zopakovat prezentaci z 
minulého týdne 
 
 
 
- udělat cvičení 52/1 
 

- opravit 
cvičení z 
minulého 
týdne dle 
klíče 
- PS 41/6 
 
 

 
 
 
 
 
 
- udělat 
pracovní list 
 
 
 
- podívat se na 
videa o 
britských jídlech 
zde a zde 

 
- videokonzultace 
bude tentokrát ve 
čtvrtek 30.4.2020 v 
9.00 
 
 
 
 
 

Aj 
(CHR) 
 
 
 

British 
meals and 
mealtimes, 
food from 
around the 
world 
 

podle PS:76/4.6, příkladů v 
UČ:51 nebo článku zapsat 

pravidla a little/a few 

 bez zápisu - přečíst UČ:52,53 

PS:41/5,6 
PS:76/4.6, 
UČ:51/4a-c 
a little/a few 

V případě potřeby 
konzultujte na 

chrobak@zstgm-ck.cz 
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https://maths.cz/clanky/121-osova-soumernost
https://drive.google.com/file/d/1YJTszhfR8_0RsQmuudS58xXmhcN5emzY/view?usp=sharing
https://slideplayer.cz/slide/10561857/
https://drive.google.com/file/d/1oO4IZMDAhWSxsnzNBjzXeXeaCtjbKrC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oO4IZMDAhWSxsnzNBjzXeXeaCtjbKrC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oO4IZMDAhWSxsnzNBjzXeXeaCtjbKrC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oO4IZMDAhWSxsnzNBjzXeXeaCtjbKrC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oO4IZMDAhWSxsnzNBjzXeXeaCtjbKrC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oO4IZMDAhWSxsnzNBjzXeXeaCtjbKrC0/view?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1Zb-FBnRglcDyeFm9vhmrGd0wFEuEtnlCrpuDNKyb23U
https://drive.google.com/open?id=1nraaisdUBnBgUpyS_BEYDUD6sW4LjPlzqnBiid2HFHk
https://www.youtube.com/watch?v=AeDco_eYzyI
https://www.youtube.com/watch?v=AeDco_eYzyI
https://www.youtube.com/watch?v=aKbIilKwJwg
https://www.helpforenglish.cz/article/2007122801-slovicka-little-a-little-few-a-few
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Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Opakování 
lekce 4 
 

Zopakuj si slovní zásobu (jídlo), 
počitatelnost a nepočitatelnost, 
výrazy some/any, how 
much/how many, určování 
množství, člen určitý a neurčitý - 
viz zápisky v sešitě 

Vypracuj PS 
str. 42/cv. 
1,2,3,4,5 
 

 Vypracovaná cvičení 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck.c
z do 3.5.  
 
 

British 
cuisine 
(Britská 
kuchyně) 

Přečti si texty o stravování ve 
Velké Británii v UČ str. 52 
 
Prohlédni si tuto prezentaci, do 
školního sešitu si vypiš typická 
anglická jídla a speciality, napiš 
si k nim popis, co to je a jak to 
vypadá, případně nakresli 
obrázek. 

 Další informace 
o britské 
kuchyni najdeš 
zde, zde a zde. 
 

 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Punské 
války 
- str. 106-107 
 
Ovládnutí 
Makedonie 
a Řecka 
- str. 108 

- projdi si prezentaci a napiš si 
zápis z posledního snímku 
 
 
- projdi si prezentaci a napiš 
zápis z posledního snímku  
 

 - doporučuji 
podívat se na 
video 
 
 
 

- pod videem je odkaz 
na kvíz, můžete si 
zkusit a dát mi vědět, 
jak jste dopadli na 
mail 

Ze Státní 
svátek 

   Poznámky z 
předchozích hodin 
posílejte na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.cz 
(Do předmětu zprávy 
pište o jaké 
poznámky se jedná) 

Př 
 
 
 
 

Út 28. 4. 
Rovnokřídlí 
(uč. str. 85) 

Použij ZÁPIS z prezentace  
NEBO opiš zelený rámeček na 
str. 85 dole a vypiš názvy 
zástupců ze skupiny 
rovnokřídlých podle obrázků v 
učebnici. 

PS - dodělej 
cvičení na 
str. 33 a celá 
str. 34 
 
(řešení PS v 
prezentaci) 
 

Prezentace ZDE 
 
Pro zájemce 
ONLINE 
CVIČENÍ na 
téma Hmyz s 
proměnou 
nedokonalou. 

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

Čt 30. 4.  
Opakování 

Téma opakování:  
Vši, ploštice a rovnokřídlí 
(uč. str. 83 - 85). 

 Máš-li chuť 
vypracuj 
opakovací 
otázky a zahraj 
si Kahoot! 
(více info níže). 
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mailto:korchova@zstg-ck.cz
mailto:korchova@zstg-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=10kSkn77GY3fIViJSmq91zGykw5peNVe-
https://www.ilondyn.com/volny-cas/jidlo-a-piti/
https://drive.google.com/open?id=18w0LFqTT1aKJ8OQI9gccBFbnMzktZzqs
https://www.youtube.com/watch?v=AeDco_eYzyI
https://drive.google.com/open?id=1v12AJPf7TTOVC0DoxFP6TxEeBv6PX4Rp-cnLAGg8jwY
https://drive.google.com/open?id=1SNNKLRl1NCBQZ-yNr9Gc-h4QLwqsu9NlGXwNMAOWdKM
https://www.youtube.com/watch?v=NarVjXNazKY
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1p0HVKRVn3hMNqbzm60_DqE8GcIGDY6e4/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1927
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1927
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1iZWfDITEmwBJVxDgeCPFhBuB6j-yE44v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iZWfDITEmwBJVxDgeCPFhBuB6j-yE44v/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/0940320?challenge-id=42f4b326-12b9-4812-ba2b-814b7a8100f1_1587629582564
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INFO Kahoot!  
- bude aktivní do čtvrtka 30. 4. (do 22:00 hod.), nickname = příjmení 
- prvních pět umístěných odměním, tak se dopředu pořádně připrav ;-) 
TIP z přírodopisu: pusť si toto VIDEO a pokochej se krásou jarní přírody. 
 

Fy 
 
 
 
 

Síla, 
vzájemné 
působení 
těles 

Síla-výklad,opiš celé do sešitu 
Vymysli 10 činností 
člověka,které potřebují sílu 
Najdi libovolné video o síle a 
zapamatuj si jeho obsah 

 Odkaz síla se 
zápisem 
Libovolné video 
o síle na 
Youtube 

Na mail stačí poslat 
název videa a velmi 
stručný jeho obsah, 
zápisky můžeš poslat 
dobrovolně 

Inf 
 

Google 
Prezentace 

Dodělat úkol z informatiky 
(zadání zde) 

  Hotový úkol prosím 
odevzdat do 1.5. na 
hrivnac@zstgm-ck.cz  

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Cvičení v 
karanténě 

Běhání v terénu - využij znalost 
tvého okolí a zvol si trasu v 
přírodě, kterou zvládneš. Pokud 
dodržíme dvoumetrové odstupy, 
nemusíme si zakrývat pusu a 
nos ani na venkovních 
sportovištích.  

 Video na 
protažení 
spojené s 
běháním zde. 

 

Vkz 
 

Zdravotní 
rizika 
nevhodné 
výživy 

opište (nalepte) do sešitu zápis   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 
 
Nová prezentace na téma obec  
 
 
 

  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 

 TIP: 10. května 
je Den matek - 
tak co třeba 
nějaké přání 
nebo dáreček? 
 

Výrobek můžeš vyfotit 
a poslat emailem 
vyučující 
 
 

Hv 
 

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

  Referát můžeš poslat 
emailem vyučující 
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https://drive.google.com/file/d/1W18beApmUrhAobaKM6D8zE1XpVHGoJjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19W5m2RdJernjEDpIQ5mO5XEmpl3SLDSH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1J7SYaCPJvmE88mdZXi0X0kn8GunVf5u3
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=zy1l7gYLdoo
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUVHk1SWl5NmE0WjQ
https://drive.google.com/open?id=1YSucNynFs77MWTpf1xI_ObQ2nmjtuctU
https://drive.google.com/open?id=1IuwmTxrYJVYwN-Iq3TuGdCpBxqOSr4GT
https://drive.google.com/open?id=1My2tJ1Ne3y6V0IdYW0ZpWoMMQGNvEfNE
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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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