
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 30. 3. - 3. 4. 2020 
 

 TŘÍDA 6.B  
 

 Předmět Učivo Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T30 

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

 
 

MATEMATIKA 
T30 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T30 
Unit 1: přítomný prostý čas- 

 My day 
 
 

Úkol 1: Napište mi, co vám v současném 
životě domácí školy chybí a nechybí, 6 vět . 

I miss (chybí mi) 
I don´t miss (nechybí mi) 

Úkol 2: Poslechněte si na youtube jakoukoli 
další audioknihu dle výběru, volte level 0, 

nemusíte mi nic shrnovat, ale hlavně 
poslouchejte, zaplňte si hlavu angličtinou, 

aspoň na pár chvil dne. Přeju krásný poslech 

ANGLICKÝ 
JAZYK (Florián) 

T30 

Project 1 Unit 5  
There is/are 
(Vazba “někde něco je”) 

 

Na internetu si otevřete stránku Angličtina pro 
začátečníky, Vazba THERE IS / ARE 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008050
102-vazba-there-is-are 

Celou lekci si pečlivě přečtěte, nejlépe každý 
den kousek. Vše jste již dělali ve škole, tudíž jde 

pouze o opakování. 
Project 1  
Učebnice str. 52 až 57, projít si všechna cvičení 
a zopakovat si používání vazby There is/are (i v 
záporu a otázce). 
K dalšímu procvičování použijte všechna cvičení 
v Pracovním sešitě na stranách 42 až 47. Asi je 
máte hotové z dřívějška, ale pokud ne, tak je 
dodělejte. 
Úkol: Podle vlastní představy popište svoje 
město snů - dream town. V minimálně 15 větách 
napište, co tam je a co tam není. Každá věta 
bude začínat slovy: There is/are nebo There isn´t 
(např. There is a big forest, There are two 
cinemas. There isn´t a train station). Pošlete na 
mail florian.zsdeblin@gmail.com. 
A protože se asi zas tak brzy neuvidíme, 
zašlete mi na mail (přepište nebo vyfoťte) i 
úkol z minulého týdne (Úkol: na volný list 
papíru napište průběh jednoho dne u vás doma, 
co od rána děláte vy a někdo z vaší rodina (3. 
osoba, máma, táta, …). Minimálně 20  vět dle 

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://www.helpforenglish.cz/article/2008050102-vazba-there-is-are
https://www.helpforenglish.cz/article/2008050102-vazba-there-is-are


příkladu: “On saturday I get up at ten o'clock. 
My mom gets up at 7 o'clock”.)  
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T30 

 Najděte si na internetu jakékoliv alespoň 
desetiminutové video v anglickém jazyce 
(reportáž, recenzi na něco, co vás zajímá, 

filmeček, gamesplay, návod, sportovní přenos, 
...), kterému aspoň z části rozumíte. Pošlete mi 
na mail do pátku 3. 4. odkaz na něj a budeme s 

ním pracovat příští týden. 

Napište mi email, když se budete chtít na něco 
zeptat. 

PŘÍRODOPIS 
T30 

Téma: Ploštěnci a hlístice 
 
Cíl:  

● Seznámit se se zástupci 
ploštěnců a hlístic 

● Získat povědomí o 
chorobách, která mohou 
tito živočichové způsobovat 
a o tom, jak se těmto 
chorobám vyhnout 

Milí Šesťáci z Béčka, někteří vaši kolegové z Áčka mi 
poslali odpovědi a zápisy do mailu (což nebylo nutné, 
ale velmi vítané), takže jsem měla možnost 
nahlédnout pod vaši ,,zápisovou” pokličku. Většina 
zápisů, které jsem viděla, byla až moc podrobná, 
pokud se to týká i vás, zkusíme na tom zapracovat :-), 
tento týden to zkusíme pomocí otázek. 
Úkolem je: 

● odpovědět na níže uvedené otázky (1-9 
všichni, 3 další pro nadšence :-) ) 

● odpovědi zaslat přímo mailem nebo 
dokumentem v příloze (můžete, ale nemusíte 
fotit, scanovat…) 

● Prosím o zaslání do pátku 3. 4., přežiju i 
neděli 5. 4. :-) 

* Pokud budete tvořit v dokumentu na počítači, 
můžete si jej potom vytisknout a vlepit do sešitu, nic 
nemusíte přepisovat ručně! -> platí kdykoliv, ne jen 
pro tento týden 
** Zadání otázek nemusíte přepisovat, stačí 
odpovídat v celých větách. 
*** Odpovědi na většinu otázek najdete v učebnici 
na str. 52 - 57 
Nadpis: Ploštěnci a hlístice 
Ploštěnka mléčná 

1. Kde žije? 
2. Čím se živí? 

Tasemnice dlouhočlenná 
3. Kde žije? 
4. Čím se živí? 
5. Jak se můžeš nakazit tasemnicí 

dlouhočlennou? 
6. Jak se u člověka projevuje nákaza tasemnicí 

a jaká je léčba? 
7. Uveď 3 rozdíly mezi tasemnicí 

dlouhočlennou a tasemnicí bezbrannou. 
Hlístice 



8. Vysvětli, jak vzniklo rčení ,,Má roupy”. 
9. Která hlístice je přenášena divokým prasetem 

a čím je pro člověka nebezpečná? 
3 hvězdičkové otázky: 

10. Vysvětli, co to znamená, když je živočich 
obojetník + min. 1 příklad. 

11. Vysvětli pojem regenerace a zkus najít 
informace o výborné regeneraci ploštěnek. 

12. Vysvětli, co znamená slovo ,,cizopasník”. 
Těším se na vaše odpovědi! 
PROSBA - Maily, prosím, minimálně podepište a 
uveďte, co posíláte :-) 

DĚJEPIS 
T30 

Řecká mytologie Vyberte si jednoho z bohyní nebo bohů 
antického Řecka (pozor, ne Říma!) a napište o 
ní/něm alespoň osm vět, které mi i s jeho 
obrázkem pošlete na email. Napište mi i proč jste 
si zvolili zrovna ji/jeho. 

ZEMĚPIS 
T30 

Po pracovních listech se vrátíme k 
hravější výuce. Na umíme to opět 
vypracuj 3 témata s návazností na 

obyvatelstvo. 
 

https://www.umimefakta.cz/zemepis 

Témata: města ČR, svět státy (nejvýznamnější), 
Evropa hlavní města 

Tvoje výsledky (štíty) pošli opět na mail pana 
učitele. 

FYZIKA 
T30 

V učebnici si přečti kapitolu na 
straně 74-75 - Magnety a jejich 

vlastnosti 
 

Přečti si kapitolu Magnety a jejich vlastnosti a 
vypiš si zápis str. 75 modrý odstavec. Pusť si 

videa s pokusy na magnetismus. 
Videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=h5oXWtSMHzw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XvkEExdl-w4 

INFORMATIKA 
T30 

 
Vytvoř POHLEDNICI 

Vytvoř pohlednici  - pokyny, včetně vzoru pro 
inspiraci, jak to může vypadat najdeš zde: 
pohlednice - vzor jak ma vypadat.png 
1-Prázdninová pohlednice.txt  

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

T30 

Pracovat i nadále 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 

Podívat se na : www.youtube.Dějiny českého 
národa - pražský orloj 
Poslat odpověď na otázku z videa : 
Kdo postavil pražský orloj a ve kterém roce? 
1. Mistr Hanuš v roce 1490 
2. Mikuláš z Kadaně v roce 1410  
 
 

https://www.umimefakta.cz/zemepis
https://www.youtube.com/watch?v=h5oXWtSMHzw
https://www.youtube.com/watch?v=XvkEExdl-w4
https://drive.google.com/open?id=1rp1UN-MTnJ6bS2gHsISqQbTZoOe267it
https://drive.google.com/open?id=1brQFT1a-tNSZ76ew-ohe4fPPhf_eeP5E
http://www.youtube.com/


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  
  

Prosím poslat vypracované referáty / viz váš 
seznam / paní učitelce Halámové do 31.3.  na 
email: 
halamova.zs.deblin@gmail.com 
 
 
  
 

Hudební výchova 
T 30 

 1) Vypracuj prezentaci o svém oblíbeném 
hudebníkovi, kapele, zpěvákovi....dle 
vlastního výběru. 
Minimálně 5 slidů, pošli na adresu: 
kolegarova.zsdeblin@gmail.com 
 
2) Udělej si hudební kvíz a zapiš si, kolik jsi 
měl/a správných odpovědí :)  
https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2
SIq0 

INFORMACE PRO 
RODIČE 

T30 

● Milí žáci a rodiče, od příštího týdne se můžete těšit na novou, lepší verzi TP. 
● V úterý 31. 3. v 9:15 uskutečníme první rozhovor pomocí programu Skype 

(měl by být běžnou součástí Windows či jednoduše ke stažení). Odkaz na 
společný videohovor Vám v 9:13 přijde na Edookit a pošlu jej i na Messenger. 

Ať si děti nachystají i případné dotazy k Ma nebo ČJ. 

 

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

 

mailto:kolegarova.zsdeblin@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0
https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0

