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

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 
 
 
 

Pravopis - 
procvičování --- --- 

pravopisná cvičení - 
zvolte kategorii, 
6.třídu, nebo dle 

uvážení 

můžete poslat 
fotku, PrintSceen 
na: 
chrobak@zstgm-ck.
cz 
 

Literatura --- --- Pokyny a termíny k 
odevzdání ZDE 

mail, aplikace 
Padlet 
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http://www.google.cz/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
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https://drive.google.com/open?id=15D1lrpNGvX80SyNwTS-tFLZ0oo3POvlc4bVYrDwBV-Y
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Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
 
Těžnice a 
těžiště 
trojúhelníku 

 
 
 
uč. str. 45 - 2 rámečky opsat 
a narýsovat 
výšky a těžnice ZDE 
 

 Pracovní listy v 
emailu v pondělí 
11. 5. 
 
 
 

 
 
 
uč. str. 46 cv. 1A - 
poslat na mail 
privratska@zstgm-c
k.cz 

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.
cz nejlépe do 17.5. 

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

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-c
k.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)  
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http://www.vyukovematerialy.cz/matika/6/uhel/3uhelnik.htm
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
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
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

Spartakovo 
povstání 
- uč. str. 111 
 
První 
triumvirát 
- uč. str. 112 

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

 - výklad si můžete 
pustit i zde ve videu 
 

 

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)  

VIDEOKONZULTAC
E ve čtvrtek v 
10:00. (dostanete 
mail) 
Zápis z této hodiny 
mi zašli na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.
cz (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@zstg
m-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 

 Odkaz na prezentaci Stačí poslat mailem 
odpověď,které 2 
zajímavosti sis 
vybral/a/ 
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https://drive.google.com/open?id=1EbdTVrX9CcGTIA8v-hPjm-dRYW4fe-6URpb086Lp9zA
https://drive.google.com/open?id=1yUot4qz24Wye0gZ5q4eXFvJTPIblSVmGzS0Uq8c-zV0
https://www.youtube.com/watch?v=FlsIosHy3tE
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://kahoot.it/challenge/06830566?challenge-id=562f4880-cf6e-4b29-8d1a-db234c263ece_1588846204807
https://kahoot.it/challenge/09488904?challenge-id=42f4b326-12b9-4812-ba2b-814b7a8100f1_1588751748114
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/192jJFuPCHJnoUW_3z7HA1he8n3KRvt4S/view?usp=sharing
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4.-9.snímek si přečti a vyber si 
a zapiš do sešitu 2 
zajímavosti 

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.  
Pro pokročilejší (a komu to 
půjde) streetball (2 proti 2 na 
jeden koš). 

 Video ke shlédnutí 
zde 
zde 
(základy basketbalu, 
ukázka streetballu). 

 

Vkz 
 

Zdravá 
výživa 

postupně si zpracujte úkoly v 
pracovních listech 

 pokud si nevite 
rady, nahlédněte do 
řešení 

dobrovolníci mohou 
poslat na email do 
22. 5. 
 
veškeré poslané 
úkoly a zápisy 
budou hodnoceny 
jedničkou 

Vko 
 
 
 

Zajímavá 
místa naší 
země 

Tento týden budete cestovat. 
Koukněte se na stránky, které 
se zabývají nejzajímavějšími 
místy ČR. 
Zkuste naplánovat jednodenní 
výlet, který bude obsahovat tři 
zajímavá místa naší země. 
Můžete použít mapy.cz  
V sešitu budete mít tři místa, 
která vás nejvíc zaujala 

 Seznam zajímavých 
míst ČR zde 
Další pěkná místa 
jednotlivých krajů 
zde 
Mapy.cz  
 

Vymyšlený výlet mi 
pošlete na 
hrivnac@zstgm-ck.
cz  

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. 

Pěstování 
zeleniny 

  Z tohoto 
materiálu si zjisti 
odpovědi: 
1/ Semena a 

Postup  
pro zájemce: 
1/ Stáhni 
2/ Otevři 
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https://drive.google.com/open?id=1j6k9m1WCPfuwZxVzOGCq8Sve2l3P89tm
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=FLovYLJTGjk&list=PL_DfqLyfkO52GbpVK59NkbV3mJ0zhg7VP
https://www.youtube.com/watch?v=5WDYBToxWkk
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUZk1ETFQ0Nzh2cGM
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUUG9seklGbmNHN3M
https://www.travelmag.cz/zajimavosti-ceske-republiky-zajimava-mista-a-pamatky-k-videni/
https://sip.denik.cz/cestovani/nejkrasnejsi-mista.html
https://sip.denik.cz/cestovani/nejkrasnejsi-mista.html
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.dumy.cz/material/87583-pestovani-a-ochrana-zeleniny
https://www.dumy.cz/material/87583-pestovani-a-ochrana-zeleniny
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plody = 
2/ Sazenice, cibule, 
řízky = 
3/ Vzdálenost rostlin 
=  
4/ Způsob setí 
DO   . . E . E . 
5/ Zeleninu 
můžeme také 
pěstovat ve 
. . . I . . . . K . 
 
 
 

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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