
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 16. 3. - 20. 3. 2020 
 

 TŘÍDA 6.B  
 

 Předmět Učivo Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T28 

Podrobné pokyny najdete 
zde: MIMOŘÁDNÝ 
TÝDENNÍ PLÁN, 6.B  

 
 

MATEMATIKA 
T28 

Podrobné pokyny najdete 
zde: MIMOŘÁDNÝ 
TÝDENNÍ PLÁN, 6.B  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T28 

Unit 1: přítomný prostý čas- 
 My day 

 
 

My day: Napište o svém dni, asi 15  vět, ve 
třetí osobě (Lucka gets up…) Popište co děláte 
od rána do večera. (vyberte si jakýkoli den v 

týdnu)  
Před vypracováním doporučuji zhlédnout 

video s doplňováním slov na 
https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-
vocabulary-my-day-daily-routine-learn-englis

h-kids-engl 
Prosím pošlete mi úkol na  

lausmanova.zsdeblin@gmail.com 
Je také zadán úkol na umimeto.org 

Třída: Deblín Lau6, heslo Lau5 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T28 

Project 1 Culture People 
Učebnice str. 72, cvičení 1,  
úkoly a) a b). 

 

Učebnice str. 72, cvičení 1,  
úkol a) přečti znovu informace o lidech 1 - 5 
úkol b) vytvoř si v notebooku tabulku a doplň 
informace z textů dle vzoru. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T28 

Present Simple 
 
 

Unit 1 vocabulary test 
- napíšeme po návratu do školy 

Present Simple - přečíst si (raději po částech) 
článek opakující učivo: 

https://www.helpforenglish.cz/article/200701210
1-pritomny-cas-prosty 

V pracovním sešitě vypracovat všechny cvičení 
na stranách 4 a 5. 

PŘÍRODOPIS 
T28 

Žahavci (T27: Prosím o písemné vypracování do sešitu 
otázek a úkolů v učebnici ze stran 45 a 47.) 
T28 + 29:  

1. Nastudovat (přečíst minimálně v učebnici 
+ stručný zápis) kapitolu ,,Žahavci” str. 
48 - 51 

2. nákres s popisem nezmara (dle str. 48) 
3. písemně odpovědět na otázky v učebnici 

na str. 51 
4. zhlédnout videa na youtube:  

https://docs.google.com/document/d/14Fsyihic1ihwX-kmwNsJYAX_zdizSlTga0oBbIUiGRs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14Fsyihic1ihwX-kmwNsJYAX_zdizSlTga0oBbIUiGRs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14Fsyihic1ihwX-kmwNsJYAX_zdizSlTga0oBbIUiGRs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14Fsyihic1ihwX-kmwNsJYAX_zdizSlTga0oBbIUiGRs/edit?usp=sharing
https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-vocabulary-my-day-daily-routine-learn-english-kids-engl
https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-vocabulary-my-day-daily-routine-learn-english-kids-engl
https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-vocabulary-my-day-daily-routine-learn-english-kids-engl
https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty
https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty


● Nezmar žere buchanku: 
https://www.youtube.com/watch?
v=oTZNxhrUgyE 

● Zázračná planeta - Medúzy 
Dokument cz 
https://www.youtube.com/watch?
v=DpBfq3ua7Qc 

5. doporučuji animovaný film Hledá se 
Nemo ;-) 

 

DĚJEPIS 
T28 

Peloponéská válka 

Vzestup Makedonie 

Napište referát o minimálně 20 větách, co vás 
zaujalo na videu ze starověkých Athén, které jste 
viděli minulý týden 
(https://www.youtube.com/watch?v=-a8cWF-29l
I). 

Můžete psát o stavbách, sochách, řemeslech 
(keramika, sochařství, stavebnictví, ...), 
chrámech, oděvech, chování lidí, divadlu, 
vyobrazení bohů a hrdinů… 

Referát mi pošlete na učitelský e-mail do 22. 3. 
2020. 

Pro inspiraci se můžete i podívat na video 
srovnávající zobrazená místa se současností 

https://www.youtube.com/watch?v=449m6yXW
wR8 

ZEMĚPIS 
T28 

V učebnici si přečíst kapitolu 
Lidé na Zemi na straně 

76-77. 
 

Edookitem ti přijde pracovní list, ten si vytiskni 
a vypracuj nebo stáhni do PC, otevři v malování 
a vyplň. Hotový opět odešli na mail pana učitele. 

FYZIKA 
T28 

V učebnici si přečti kapitolu 
na straně 66-68 - Elektrické 

pole 

Z kapitoly si vypiš zápis str. 68 modrý odstavec 
a nakresli obrázky na str. 67 (poslední dvojici 

úplně dole nemusíš překreslovat), ješte jednou si 
pust video 

https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt
-Y 

 a všímej si projevů elektrického pole (předměty 
jsou ovlivňována na dálku bez doteku s nabitým 

tělesem) 

INFORMATIKA 
T28 

Vytvoř stejnou prezentaci dle 
vzoru o Leonardu da Vincim 

Vzor jak má prezentace vypadat ti přijde 
edookitem hotovou prezentaci pošli na mail 
vyučujícího, nezapomeň se podepsat 

https://www.youtube.com/watch?v=oTZNxhrUgyE
https://www.youtube.com/watch?v=oTZNxhrUgyE
https://www.youtube.com/watch?v=DpBfq3ua7Qc
https://www.youtube.com/watch?v=DpBfq3ua7Qc
https://www.youtube.com/watch?v=-a8cWF-29lI
https://www.youtube.com/watch?v=-a8cWF-29lI
https://www.youtube.com/watch?v=449m6yXWwR8
https://www.youtube.com/watch?v=449m6yXWwR8
https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y
https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y


OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

T28 

Pracovat na již zadaných 
referátech, seznam témat pro 
jednotlivé žáky zde:  
 
Borovičková-vila Tugendhat 
Bytešník-T.G.Masaryk 
Flachsová-rozhledna Tišnov 
Hořínek-Karel IV 
Chromek-Jan Žižka 
Kolaříková-Miloš Zeman 
Krajča-hrad Pernštejn 
Křížová-zámek Boskovice 
Lehocký-Ester Ledecká 
Macků-Václav Havel 
Manders-Petr Čech 
Matěna-Eva Samková 
Musilová-Karel Čapek 
Mytyzek-hrad Loket 
Ošmera A.-Prachovské skály 
Ošmera J.-památník Terezín 
Petr O.-Martina Sáblíková 
Semerádová-z.Lednice 
Vicena-Jan Neruda  
  

Podívat se na : www.youtube.com, Legenda o 
Karlu IV 
 
DOPLŇ: / poslat vypracované na mail paní 
učitelce Halámové do 20.3. / 
 
1.Česká mytologická památná hora … 
 
2.Rozhledna v blízkém okolí Deblína se 
nazývá ……… ……… 
 
3.Lázně, ve kterých se léčí např. astma a jiné 
dýchací obtíže se nachází ve městě /ČR/ 
………. 
 
4.Významná osobnost v našich dějinách a 
první československý prezident byl zkráceně 
… 
 
5.Devátým prezidentem v  ČR byl …… …..  
 

INFORMACE PRO 
RODIČE 

T28 

V případě potřeby kontaktujte jednotlivé učitele přes Edookit nebo na 
školním mailu.  Děkujeme za spolupráci. 

 

Pevné zdraví a brzké zlepšení situace přejí 
Romana Malásková, Nina Kolegarová, Irena Špičková 

 

http://www.youtube.com/

