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Týdenní plán třídy 6. B 
třídní učitelka Alena Jůzková 

11. 5. – 15. 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 Přívlastek (PK) 

str. 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do sešitu opište zápis i s 
příklady ZDE, nezapomeňte 
opsat druhy přívlastku - 
POZOR! - opište pouze PK 
shodný (PKs) a PK neshodný 
(PKn), ostatní neopisujte, 
udělejte si na konci cvičení a 
vyhodnoťte si ho - zápis 
pošlete na email 
 
 

PS 
str. 37/1 
(stačí doplnit 
jen jeden 
PK) 
str. 38/3 

procvičuj pravopis 
online ZDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pošlete na email jen 
to, kde to máte 
napsané, ostatní 
kontrola po návratu 
do školy 
 
test na určování 
základních 
skladebních dvojic, 
druhů PO, PŘ 
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http://www.google.cz/
http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_privlastek.php
http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=88&sel=1
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Sloh 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura  
 
 

učebnice str. 71 a 72 - 
přečtěte si gramatické 
tabulky 
 
učebnice str. 71/2 udělejte si 
ústně 
 
cvičení na druhy PK opište 
(nalepte) - pošlete na email 
 
Opakujeme tvarosloví - 
test 1, test 2 - stačí mi 
napsat jen správné odpovědi 
s číslem otázky - pošlete na 
email (test bude hodnocen 
známkou!!) 
 
 
Vyplňování jednoduchých 
tiskopisů - str. 108 - opište 
tabulku poštovní poukázky A, 
C 
 
 
 
 
 
dále pokračujte v četbě 
vybrané knihy, čtěte cokoli 
 
 

 
 
Cvičení pro 
opakování učiva 
ZDE, co už umíme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sežeňte si 
prázdné poštovní 
poukázka A, C  
 
 
 
 
 
 
Zpracujte 
čtenářský deník z 
knížky, kterou jste 
si vybrali z 
doporučené četby, 
přečtené knihy 
vkládejte na 
Padlet 
 

 
test na přívlatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schvalování Padlet 
čtenářský deník 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice M, 3. díl 
 
Str. 28 - 35 

11. 5. 
Osová souměrnost 
● str. 28 - 29 - přečíst 
● podívat se na video z 

odkazu 
Písemně do sešitu: 
Nadpis: Osová souměrnost 

1. Shodné útvary 
● str. 29/ rámeček opsat  
● str. 29/1 
● str. 30/ 3 - opsat větu z 

rámečku, 4 - opsat větu z 
rámečku, 5 

12. 5. 
Nadpis: 2. Osová souměrnost 
 
● str. 31/ B obsah rámečku 

 VIDEOVÝUKA 
bude v pondělí, 
úterý, STŘEDU a 
pátek od 10:00 do 
10:45  
 
Video OSOVÁ 
SOUMĚRNOST 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
v pátek 15.5. práci v 
sešitě a pošle mi ji 
buď do mailu 
juzkova@zstgm-ck.cz 
nebo na Whatsapp. 
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https://drive.google.com/open?id=12UfasUqC37luNibkQCpzWIuzRLTqm2H6
https://drive.google.com/open?id=1zw5TMIvb4lJ5y5Go2t3olkIX5F7UJyxn
https://drive.google.com/open?id=1eS4t_PZgDJ2n-e-zvmQiY-c36SF3-jg6
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik?scroll=987
https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE
https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
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● str. 32/ Narýsuj si 

podobného motýla a 
postupuj podle návodu 

● Narýsuj a zapiš si 
informace z rámečku na 
str. 32 

● Projdi si str.32/ D 
13. 5. 
● str. 33/ Narýsuj a zapiš si 

informace z rámečku 
“Samodružné body” 

● str.33/1 
15. 5. 
● str. 34/ 2, 3, 5A 
● str.35/7, 8 

 
Aj (FIK) 
 
 
 

Unit revision 4 
- procvičování 
celé lekce  

Vocabulary 4 CULTURE - 
naučit se slovíčka PS str. 83 
 
Doplň UNIT REVISION 4 - 
domácí minitestík na 
opakování lekce - doplň ve 
wordu nebo do školního 
sešitu odpovědi a pošli na 
fikejs2@zstgm-ck.cz do 15. 5. 
 
 

 Kdo ještě neposlal 
PROJEKT z 
minulého týdne - 
prosím pošlete 
do 13. 5. 2020  

Videokonzultace v 
úterý 12. 5. od 11:00 
- viz kalendář web 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
 
The world 
 
 
 
 
 
- přečíst 57/5 
 

 
 
 
 
- projít si prezentaci a udělat 
zápis do sešitu 
 
 
- udělat cvičení 57/6, 7 do 
sešitu 
 
 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
 
- procvičit v 
PS - str. 
44/3, 45/5 
 
 
 
- PS 45/6a, 
b 

 
 
 
 
 
 
 
 
- základní 
informace o Velké 
Británii můžete 
získat i z videa 
 
 

- videokonzultace v 
pátek 15.5. v 11.00 

Aj 
(CHR) 
 
 
 

Test L4 --- --- 
zkuste test lekce 
4, je zkrácený o 

poslech a reading 

vyplněný test pošlete 
na: 

chrobak@zstgm-ck.c
z nejlépe do 17.5. 

Slovíčka 

zapsat slovíčka PS:84/5A My 
Country, Places 

 
 

--- --- --- 
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https://drive.google.com/file/d/1NJJEr6se_qZ2-GRihZfp5VWfY8cketYy/view?usp=sharing
mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
https://docs.google.com/document/d/1NEpQXGkNRG3dOk7-vRNUV6rgoERFCNqiLjRd3dUU-50/edit
https://drive.google.com/open?id=1lGd23V4_AUrNyzrU-C2hic-9JdVjEmGK0now63VeegY
https://drive.google.com/open?id=1JMT6KazakydonRHHgO9mVV_QZQVes0O6LHhL09qppJk
https://www.youtube.com/watch?v=plAvFL9E02g
https://drive.google.com/open?id=1pkJkA0nsk6r7yfqQvRWbwDIS1t_pIYcS
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
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Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Počasí 
UČ str. 58 
 

Vypiš si z UČ str. 58/1 názvy 
počasí. Český význam najdeš 
v PS str. 84 v oddíle The 
weather, správnou 
výslovnost si poslechni zde 
(klikni na Page 58, Exercise 
1). 

PS 46/1 
 

 Vypracovaná cvičení 
v PS vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck.
cz do 17.5. 

Stupňování 
příd. jmen 
(2. stupeň) 
UČ str. 59 

Zde si nastuduj stupňování 
příd. jmen, udělěj si zápisky 
do sešitu. 
 

PS 46/3 - 
vyber 
správnou 
variantu 
 
PS 47/5 - 
doplň příd. 
jméno ve 2. 
stupni 
 

Vypracuj tato 
cvičení: 
Cvičení 1  
Cvičení 2  
Cvičení 3  
(příd. jména v 
závorkách piš ve 
2. stupni, přidávej 
výraz more nebo 
koncovku -er)  

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Krize republiky 

Spartakovo 
povstání  

učebnice str. 109 
- 111 

Nadpis: Krize republiky 
Spartakovo povstání  

Řím – zisk provincií – zdroj 
bohatství 
příliv otroků 
dostatek obilí = vznik 
bezzemků 
Snaha o řešení – bratři 
Gracchové (zabiti) 
Sullova diktatura- omezil 
senát, ohrožení republiky 

otroci – špatné životní 
podmínky, mluvící nástroje 
Spartakovo povstání – 
gladiátoři - 73-71 př. n. l. – 
poraženo 

 

PS str. 43 - 
44, cv. 13, 
14, 15, 16- 
řešení cv. 
16 pošli na 
mail 

Nebaví tě číst, v 
interaktivní 
učebnici ZDE si 
můžeš zapnout 
poslech kapitoly 

interaktivní cvičení 
k této kapitole, 
které si můžeš 
vyplnit a hned 
zkontrolovat, 
najdeš 
ZDE  
ZDE 
ZDE 

 

Řešení z PS str. 
44, cv. 16 pošli na 
brozova@zstgm-ck
.cz do 14. 5.  

Kapitola bude 
součástí testu 

Kontrola zápisů v 
sešitě a kontrola PS 
po příchodu do školy 

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)  

VIDEOKONZULTACE 
ve čtvrtek v 10:00. 
(dostanete mail) 
Zápis z této hodiny 
mi zašli na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.cz 
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https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1UvxjAhuFaWrg4QrljbHWGuLAmDSVwdJt
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
http://www.adelescorner.org/grammar/comparatives/comparatives2.html
https://agendaweb.org/exercises/grammar/comparison/comparison-write-2
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis6/Dejepis6.mc&pageord=43
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis6/Dejepis6.mc&pageord=50
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis6_PS/Dejepis6_PS.mc&maintitle=Dejepis6/Dejepis6.mc&pageord=147
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis6_PS/Dejepis6_PS.mc&maintitle=Dejepis6/Dejepis6.mc&pageord=267
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis6_PS/Dejepis6_PS.mc&maintitle=Dejepis6/Dejepis6.mc&pageord=281
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis6_PS/Dejepis6_PS.mc&maintitle=Dejepis6/Dejepis6.mc&pageord=282
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1-Dy1lSsgS79qRObXpZOhCrf38WrgKLT3
https://www.youtube.com/watch?v=sumtUn9ry24
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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(vypracované 
poznámky hodnotím 
za plus)  

Opakování ze zeměpisu: Do pátku 15. 5. (do 12.00 hod.) bude ZDE aktivní Kahoot! na téma Pedosféra 
(nickname = příjmení) - nejlepší z vás dostanou 1 a úspěšní nad 50% dostanou +) 

Př 
 
 
 
 

Út 12. 5.  
Motýli - 
poznávačka 
(uč. str. 88 - 91) 

Přečti si v učebnici celou 
kapitolu o motýlech. Hlavním 
cílem ale je, naučit se 
zástupce skupiny motýlů 
poznávat, tak si všímej 
především obrázků.  
Zopakuj si znaky skupiny 
denních a skupiny nočních 
motýlů (máš zapsané v sešitě 
z minulého týdne). 
 

 Poznávat motýly 
se nauč pomocí 
Kahootu ZDE. 
Tentokrát si 
můžeš zahrát i 
vícekrát! 
Nickname = 
příjmení. 
Kahoot bude 
aktivní do pátku 
15. 5. (do 22:00). 
 

 
 

Čt 14. 5. 
Motýli - referát 
(uč. str. 88 - 91) 

Ze všech zástupců skupiny 
motýlů si vyber jednoho a 
zpracuj o něm krátký referát 
(vlastnoručně psaný, rozsah 
A4 příp. A3, včetně 
nakresleného obrázku).  

 Ukázky referátů 
pro inspiraci 
nalezneš ZDE. 

Dobrovolně pošli foto 
svého referátu na 
email 
papouskova@zstgm-
ck.cz (do předmětu 
napiš třídu, příjmení 
a REFERÁT motýli). 
Ohodnotím podle 
rozsahu a úrovně 
zpracování ;-) 

Fy 
 
 
 
 

Směr svislý  
a vodorovný 

Prezentace 
1.snímek-opiš celý 
2.snímek-vyzkoušej si pokus 
a opiš závěr 
3.snímek-opiš celý 
4.-9.snímek si přečti a vyber 
si a zapiš do sešitu 
 2 zajímavosti 

 Odkaz na 
prezentaci 

Stačí poslat mailem 
odpověď,které 
 2 zajímavosti sis 
vybral/a/ 

Inf 
 
 
 
 
 

Google 
Prezentace 

Pokračování úkolu ZDE    Hotové práce pošlete 
do 17.5. na 
hrivnac@zstgm-ck.cz  

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Základy 
basketbalu 

Podívej se na video o 
základech basketbalu a s 
pomocí basketbalového míče 
a koše zkus dribling a střelbu.  

 Video ke shlédnutí 
zde 
zde 
(základy 
basketbalu, 
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https://kahoot.it/challenge/01868863?challenge-id=562f4880-cf6e-4b29-8d1a-db234c263ece_1588845980602
https://kahoot.it/challenge/04409616?challenge-id=42f4b326-12b9-4812-ba2b-814b7a8100f1_1588751596297
https://drive.google.com/file/d/1RUfKYsU7jBalY6eZZc7EtkXYS1XW7P_-/view?usp=sharing
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1j0G80MfbKLKXFbi0qzEz5657h3MDjSct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1j6k9m1WCPfuwZxVzOGCq8Sve2l3P89tm
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=FLovYLJTGjk&list=PL_DfqLyfkO52GbpVK59NkbV3mJ0zhg7VP
https://www.youtube.com/watch?v=5WDYBToxWkk
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Pro pokročilejší (a komu to 
půjde) streetball (2 proti 2 na 
jeden koš). 

ukázka 
streetballu). 
 

Vkz 
 
 
 

Zdravá výživa postupně si zpracujte úkoly v 
pracovních listech 

 pokud si nevíte 
rady, nahlédněte 
do řešení 

dobrovolníci mohou 
poslat na email 
zimekova@zstgm-ck.
cz do 22. 5. 
 
veškeré poslané 
úkoly budou 
hodnoceny jedničkou 

Vko 
 
 
 

Opakování 
probraného 
učiva 

z testu vyberte správné 
odpovědi - do sešitu stačí 
napsat číslo otázky a písmeno 
správné odpovědi 

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

Vv 
 
 
 

Domácí tvoření Co si takhle vyrobit náramek? 
Z provázků, z kůže, ze 
starého zipu, z tkaniček do 
bot, z korálků nebo z papíru. 
Překvapte sami sebe i mě... 

 
 

Inspiraci 
můžete najít: 
LINK_1 
LINK_2 
LINK_3 
LINK_4 
LINK_5 

Své výtvory 
zdokumentujte a 
pošlete - dám je do 
aktualit na web školy 

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! 
 
 
 

Hv  Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli skladateli 
nebo interpretovi. 

  
 

Svou práci můžeš 
poslat emailem 
vyučující. 
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https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUZk1ETFQ0Nzh2cGM
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUUG9seklGbmNHN3M
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1xkTwKgHAsCcmRHsJOrH8xkwC-wd5iyJ5
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
https://cz.pinterest.com/pin/Abjp2uUWPtkpk-8n_U4gWYOBWo88xVW6I2RWR6tJDNXqbZ1hg9w2-Ng/
https://cz.pinterest.com/pin/789044797198297286/
https://cz.pinterest.com/pin/39688040453760035/
https://cz.pinterest.com/pin/577164508482003740/
https://cz.pinterest.com/pin/704672672935833057/
https://www.dumy.cz/material/87583-pestovani-a-ochrana-zeleniny
https://www.dumy.cz/material/87583-pestovani-a-ochrana-zeleniny
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