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

4. – 7. 5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procvičování 
základních 
skladebních 
dvojic 
 
Pravopis 
 
Rozvíjející 
větné členy - 
přívlastek 
 

Veškeré výsledky z minulého 
týdne a úkoly na další týden 
najdeš ZDE. 
 
Uč. s. 70/cv. 5 
Uč. s. 70/cv. 3 
 
Uč. s. 71 - tabulka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PS s. 
38/cv. 1a 
 
 

Procvičování druhů 
přísudků a 
přívlastků - viz 
www.ucirna.cz 
(čeština-skladba-pří
vlastek) 
nebo na 
www.skolasnadhled
em.cz (KÓD zadej z 
PS s. 37 a 38 
vpravo dole) 

 
 
 
 
 
 
 
vybrané úkoly 
mailem 
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http://www.google.cz/
https://docs.google.com/document/d/1JBwqy9-NkhCnpV752h65izNG6KnA9IhwXd29mvmb6Ww/edit?usp=sharing
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
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Sloh 
 
 
 
 
 
 
Lit 

 
Vyplňování 
jednoduchých 
tiskopisů 
 
 
 
 
 
Čti cokoliv a 
dávej na 
Padlet 

 
Uč. s. 108-109 

 
PS s. 
55/cv.1,2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení na 
Padletu 
 

Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
 
Výšky 
trojúhelníku 

 
 
 
Důkladně si pročti uč. str. 42 
a opiš a narýsuj vše v 
rámečku. 
Opiš 3 barevně vyznačené 
věty. 
Do sešitu narýsuj - uč. str. 
43 
cv. 1 a, b, c - ofoť a pošli na 
mail 

 Pracovní listy budou 
v mailu v pondělí 4. 
5. 

 

Aj (FIK) 
 
 
 

Unit revision 
4 - opakování 
lekce  

Vocabulary 4D - naučit se 
slovíčka 4D 
 
Projekt - My recipe - dle 
zadání vypracuj  projekt k 
procvičení gramatiky a 
slovíček ze 4. lekce 
 

 MINITESTÍK  - 
REVISION 
(dobrovolné) 
vyzkoušej krátké 
opakování lekce 

Videokonzultace - 
úterý 5. 5. 2020 od 
11:00 - viz kalendář 
web 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
 
Progress 
check 
 
 
 
 
 
My country 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- naučit slovíčka 5A 
- učebnice 56/1 

- opravit 
cvičení dle 
klíče  
- udělat v 
PS část 
Progress 
check - 
42/1, 42/2, 
42/3, 42/4, 
42/6 
- procvičení 
slovíček - 
PS 44/1, 
44/2 
 

 
 
 
 
 

- videokonzultace 
opět ve čtvrtek 
7.5.2020 v 9.00 
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https://docs.google.com/document/d/1NEpQXGkNRG3dOk7-vRNUV6rgoERFCNqiLjRd3dUU-50/edit
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/test?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/test?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1dBJzzgNQ6D53RbcBKuMVn8KA6qBWOqOkhynZ0eB8Xq0


 

 

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

 
 

 
Aj 
(CHR) 
 
 
 

Revision L4 Revision UČ:54 - bez zápisu PS:42,43 
Progress 
check 

PS:75,76/4 Food - 
zopakovat pravidla 

V případě potřeby 
konzultujte na 

chrobak@zstgm-ck.
cz 

Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Zeměpisné 
názvy 
UČ str. 56 
 

Vypiš si slovíčka z UČ str. 56/ cv. 1 a z PS 
str. 84 - oddíl 5A (capital - valley). 
Správnou výslovnost si můžeš poslechnout 
zde (klikni na rámeček Page 56, 
Exercise 1b). 

  
 
 

Spojené 
království 
Velké Británie 
a Severního 
Irska 
UČ str. 57 

Nastuduj si a zapiš si poznámky do sešitu. 
 
UČ str. 57/cv. 5 - poslouchej a čti články o 
Spojeném království, nahrávku najdeš zde 
(rámeček Page 57, Exercise 5b), v 
každém článku doplň do mezer vhodná 
slova (zapiš je s čísly do sešitu) 
 
UČ str. 57/cv. 6 - najdi ve větách chybu a 
do sešitu je napiš správně 

Hlavní města ve 
Spojeném království 
si můžeš 
prohlédnout v 
tomto videu. 
 

Zápisky, cvičení ve 
školním sešitě vyfoť 
a pošli na 
korchova@zstgm-ck
.cz do 10.5.  

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Ovládnutí 
Makedonie a 
Řecka 
- uč. str. 108 
 
Krize 
republiky 
- uč. str. 109 

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

  
 
 
 
 
- můžete se i 
podívat na video 

 

Ze 
 
 
 
 
 

Biosféra - 
polární 
oblasti, 
tundra, lesy 
mírného 
pásu, stepi 
str. 79 - 83, 91  

Projdi si prezentaci o 
biosféře ZDE  
Zápis do sešitu udělej podle 
návodu v prezentaci (v 
učebnici str 91) 
 

 Video na 
zopakování dnešní 
hodiny ZDE (do 
12:11)  

Zápis z této hodiny 
mi zašli na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.c
z (vypracované 
poznámky hodnotím 
za plus)  

Př 
 
 
 
 

Út 5. 5. 
Blechy a 
Síťokřídlí 
(uč. str. 86 - 
87) 

Použij ZÁPIS z prezentace  
NEBO pro téma Blechy opiš 
zelený rámeček z uč. str. 86 
a pro téma Síťokřídlí opiš 
zelený rámeček z uč. str. 87 
dole a doplň názvy zástupců 
podle obrázků. 
 

PS str. 35 
cvič. 1 a 2 

Prezentace ZDE. 
 
Pro zájemce 
ONLINE CVIČENÍ 
na téma Blechy a 
Síťokřídlí. 

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

Čt 7. 5. Použij ZÁPIS z prezentace   Prezentace ZDE. 
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https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1JZOu2bQcBF4oA5hfQYHXThEmwm_9LMN_
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=1WZYnKEMCOI
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1SNNKLRl1NCBQZ-yNr9Gc-h4QLwqsu9NlGXwNMAOWdKM
https://drive.google.com/open?id=1c0HZyRes_ynaK8LAfqqCLP1eIKOV2UAzS30OCtAQmzc
https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns
https://drive.google.com/open?id=1-Dy1lSsgS79qRObXpZOhCrf38WrgKLT3
https://www.youtube.com/watch?v=sumtUn9ry24
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1zsO6SwjdZdOuIkethg_jGmwRDw6rWS0E/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1928
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1tXBE7XuZbOKay7im5iyBaQobf_J_AOfc/view?usp=sharing
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Motýli - úvod 
(uč. str. 88 - 
91) 
 
 

NEBO opiš zelený rámeček z 
uč. str. 91 a vypiš hlavní 
znaky Denních motýlů (uč. 
str. 88) a Nočních motýlů 
(uč. str. 89). 

 
Pro zájemce 
ONLINE CVIČENÍ 
na téma Motýli. 
 
VIDEO - Kapitolky o 
havěti - Motýli (13 
min.) 
 

PS si zkontroluj 
sám/ sama podle 
řešení v prezentaci 
(foto posílat 
nemusíš). 

Fy 
 
 
 
 

Gravitační 
síla, 
gravitační 
pole 

Gravitační síla-otázky a 
odpovědi-přepiš do sešitu  
Podle vzoru vypočítej 
5 příkladů na grav.sílu 
Zamysli se nad 
otázkou:Jaký by byl život 
na Zemi bez gravitační 
síly? 

 Odkaz na gravitační 
síla 
výpočet gravitační 
síly dle vzoru 
 

Stačí poslat 
odpověď na 
otázku:Jaký by byl 
život na Zemi bez 
gravitační síly? a 
1 příklad na můj 
mail 

Inf Státní svátek       

 
 
 
 

DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
 
Tv 
 
 
 

Základy 
tenisu 

Podívej se na video o 
základech tenisu a s pomocí 
tenisové rakety a blízké zdi si 
zkus základní údery.  
Pro pokročilejší (a komu to 
půjde) ve dvojici základní 
údery v rámci hry přes síť.  

 Video ke shlédnutí 
zde 
zde 
zde 
 (základy tenisu). 

 

Vkz 
 
 
 

Zdravá výživa postupně zpracujte úkoly v 
pracovních listech 

 pokud si nevíte 
rady, nahlédněte do 
řešení 

pošlete na email do 
22. 5. 
veškeré poslané 
úkoly, zápisy budou 
hodnoceny 
jedničkou 

Vko Státní svátek 
 

    

Vv Přání ke Dni 
matek 

  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! 
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https://www.skolasnadhledem.cz/game/1961
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550002-motyl/video/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550002-motyl/video/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550002-motyl/video/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550002-motyl/video/
https://drive.google.com/file/d/1TY60fiQnuJdUDCoIbtSQBLZkFBxDL_V9/view?usp=sharing
https://www.jaksetodela.cz/video/4555/zaklady-tenisu-tenis-1-dil
https://www.jaksetodela.cz/video/4556/tenis-vyber-tenisoveho-micku-drzeni-tenisove-rakety-2-dil
https://www.jaksetodela.cz/video/4557/tenis-drzeni-tenisove-rakety-tenisovy-postoj-forhend-backhand-3-dil
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUZk1ETFQ0Nzh2cGM
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUUG9seklGbmNHN3M
https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ
mailto:herbe@zstgm-ck.cz
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Hv 
 
 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli skladateli 
nebo interpretovi. 

  
 

Svou práci můžeš 
poslat emailem 
vyučující. 

Prč 
Pozem. 
 
 

Pěstování 
zeleniny 

  Z tohoto 
materiálu si zjisti 
odpovědi: 
1/ Semena a 
plody = 
2/ Sazenice, cibule, 
řízky = 
3/ Vzdálenost 
rostlin =  
4/ Způsob setí 
DO   . . E . E . 
5/ Zeleninu 
můžeme také 
pěstovat ve 
. . . I . . . . K . 
 
  

Postup  
pro zájemce: 
1/ Stáhni 
2/ Otevři 
3/ Zjisti odpovědi 
4/ Zašli do 17. 5.  
na 
herbe@zstgm-ck.cz  
 
Celkem to bude pět 
pojmů, tak se ukaž! 
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https://www.dumy.cz/material/87583-pestovani-a-ochrana-zeleniny
mailto:herbe@zstgm-ck.cz

