
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 14. 4. - 17. 4. 2020 
 

 TŘÍDA 6.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T32 

1.Slovní druhy - slovesa - na pc nebo do sešitu vypracuj 
(vyfoť) cvičení v učebnici str.57/4 - pošli na mail 
navratilova.zsdeblin@gmail.com  
2.Skladba - podmět a přísudek - pracuji na umimeto 
domácí úkol Skladba, domácí úkol 3 
3.Skladba - jemně tužkou do učebnice vypracuj cvičení 
str.70/1. 
4.Čtěte vlastní knihu. 
 

1.Cvičení z učebnice 57/4 mám napsáno v sešitě nebo na PC - 
odesláno. 
2.Mám vypracovaný domácí úkol na umimeto - Skladba a 
Domácí úkol 3. 
3.Mám vypracované cvičení 70/1 v učebnici 
4.Mám přečtenou část knihy podle vlastního výběru. 
 

MATEMATIKA 
T32 

Nová látka: Úhel - do školního sešitu přepsat (vytisknout a 
nalepit) a vyplnit listy Úhel1 (pošlu jej na edookit) 

- K práci potřebujete úhelník 
 
Pokud jsem minule vypracoval stránku 1 z PS B, provedu 
kontrolu (výsledky pošlu edookitem) 
 

1. Mám v sešitu přepsané listy Úhel1 a mám vypracované 
cvičení 1. a 2. z těchto lisů 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T32 

1. Vymysli si příšerku, namaluj a popiš její vzhled. 
Potom popiš několika  větami její den.  

2. Na Skypu prezentuj svoji příšerku a text přečti. 
3. Vypracuj úkoly na umimeto 

4. Vypracuj si cvičení o Velikonocích na 
https://en.islcollective.com/video-lessons/british-eas

ter-traditions 

1. Obrázek s textem vyfoť a pošli 
2. Skype setkání bude opět ve čtvrtek v 9 hodin. 

3. Mám hotové úkoly na umimeto 
4. Mám hotové poslechové cvičení na PC 

mailto:navratilova.zsdeblin@gmail.com
https://en.islcollective.com/video-lessons/british-easter-traditions
https://en.islcollective.com/video-lessons/british-easter-traditions


ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T32 
Naučím se jednoduchou 

anglickou velikonočně-jarní 
písničku a procvičím si 

znamení jara 

Milé děti. Protože máme velikonoční pondělí a s ním 
přicházející jaro, tak si zazpíváme písničku Spring is Here 

(Jaro je tady). Přejděte na internetovou stránku  
https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU  a 

pusťte si písničku. Sledujte text, který se zobrazuje a 
zkoušejte zpívat. Co neznáte, najděte si ve slovníku. Písnička 

je o tom, podle čeho poznáme příchod jara.   
 

Úkol 4: Až si zvesela zazpíváte, tak mi namalujte obrázek, 
ve kterém se objeví pět znamení příchodu jara (signs of 

spring), které jste slyšeli v písničce. Pro jistotu mi do 
obrázku anglicky napište, co je co.  Úkol mi zašlete na mail 

florian.zsdeblin@gmail.com. 

 
Porozumím anglické písničce a zvesela si ji zazpívám. 

 
 
 

Namaluji a popíši obrázek s pěti znameními jara, která se 
objevila v písničce a pošlu panu učiteli na email: 

florian.zsdeblin@gmail.com. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T32 

1. Podívej se na video zadání úkolu: 
https://www.youtube.com/watch?v=NfljDBuqk3w 
2.  Rozhodni se, jestli a jak chceš úkol zpracovávat. 

3.  Vypracuj úkol z videa, nebo se věnuj angličtině po svém. 
4.  Pošli mi svou nahrávku na mail, nebo mi napiš, jak jinak ses 

angličtině věnoval/a. Email pošli do 17. 4.. 

Podívám se na video zadání úkolu. 
Úkol buď vypracuji, nebo se budu věnovat angličtině po svém. 
Napíši o tom učiteli a pokud mám, pošlu mu svoji nahrávku. 

PŘÍRODOPIS 
T31+32 

1. Seznámíme se ,,měkkýši” 
2. Naučíme se je rozeznávat 

a rozdělit podle znaků do 
3 skupin 

3. Zjistíme, která zvířata 
patří mezi měkkýše a 
budeme znát názvy 
některých z nich  

4. Procvičíme práci s 
textem, informacemi a 
argumentaci 

5. Ve zprávě na Edookitu (v příloze) najdeš pracovní listy 
na měkkýše. Jeden je obsáhlejší, druhý méně obsáhlý - 
podívej se na ně a rozhodni, který budeš zpracovávat 

6. Pracovní list si buď vytiskni a vlep nebo přepiš do sešitu 
a postupně vyplňuj (máš na to 2 týdny). Informace čerpej 
v učebnici na str. 58-62 nebo na youtube: 

6. třída (Př 34) - Měkkýši (úvod, plži) 
https://www.youtube.com/watch?v=2-WeMQMMJ8o 
6. třída (Př 35) - Měkkýši (Mlži, hlavonožci) 
https://www.youtube.com/watch?v=TtC7XgzkIA0 

7. Do pátku 17. 4. mi do mailu jednou větou napiš, která 
skupina měkkýšů Tě nejvíc zaujala a proč nebo čím. (Nic 
nefoť, nepřikládej!) 

1. Prohlédl/a sis pracovní listy a rozhodl/a ses, kterému se budeš 
věnovat 

2. Získal/a jsi informace a zpracovala je do tabulky 
3. Poslal/a jsi do pátku 17. 4. mail p. uč. s oslovením, 1 zadanou 

větou, rozloučením a podpisem :-)  
* Klidně můžeš do mailu připsat jak se máš, jak se Ti doma 
pracuje nebo návrh, jak by se Ti mohlo pracovat lépe. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU
https://www.youtube.com/watch?v=2-WeMQMMJ8o
https://www.youtube.com/watch?v=TtC7XgzkIA0


DĚJEPIS 
T32 

Přečtěte si článek o antických olympijských hrách: 
https://czechbadminton.cz/html/news/peking/staroveke-olymp

ijske-hry.htm 
Vyberte si jednu z tehdejších disciplín, kterou byste si chtěli 

zkusit, a napište mi do mailu alespoň 5 vět, kterou jste si 
vybrali, proč jste si ji vybrali a zkuste ji srovnat se 

stejným/podobným dnešním sportem (pokud to jde). 
Text mi pošlete do 17. 4.. 

Přečtu si článek o starověkých olympijských hrách a pošlu 
vyučujícímu na email pět vět, kterou disciplínu bych chtěl zkusit, 

proč a něco o něm. 

ZEMĚPIS 
T32 

Pokud nemám dosud nějaké hotové úkoly tak jej 
vypracuji. Pokud mám vše hotové mohu užívat 

velikonočních prázdnin :-) 
V edookitu bych měl mít v hodnocení úkolu napsáno 

splněno.  

Mám vše splněno = velikonoční prázdniny 

Nemám vše splněno = nejpozději příští týden vypracuji a 
odevzdám 

FYZIKA 
T32 

Pokud nemám dosud nějaké hotové úkoly tak jej 
vypracuji. Pokud mám vše hotové mohu užívat 

velikonočních prázdnin :-) 
V edookitu bych měl mít v hodnocení úkolu napsáno 

splněno.  

Mám vše splněno = velikonoční prázdniny 

Nemám vše splněno = nejpozději příští týden vypracuji a 
odevzdám 

INFORMATIKA 
T31 

Podívejte se na video příběh, který natočily děti z brněnské 
školy.  
https://www.o2chytraskola.cz/video/41 
Pošlete mi mailem alespoň tři věty, co byste udělali na místě 
Kuby (kluk s koloběžkou). 

Podívám se na video a pošlu krátký mail, co bych udělal/a já. 

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

T32 
● Vytvořím ilustraci k 

tématu jarní svátky 

● Sdílím s MW 

Letos se v dubnu vítá jaro, šprýmuje na Apríla, slaví                   

Velikonoce, uklízí před Pesachem, zapalují ohně na “pálení               

čarodějnic”.  
1. Tento úkol bys měl/a mít ústně splněný, nyní si                   

představ, že máš nakreslit ilustraci k jednomu zvyku               

do učebnice “občanky”. A namaluj ho. 

2. Obrázek sdílej se mnou - vyfoť, ulož, pošli...na               

1. Vytvořil/a jsem ilustraci. 

2. Svoji práci jsem sdílel/a. 

https://czechbadminton.cz/html/news/peking/staroveke-olympijske-hry.htm
https://czechbadminton.cz/html/news/peking/staroveke-olympijske-hry.htm
https://www.o2chytraskola.cz/video/41


email: 

walsbergerova.zsdeblin@gmail.com 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
T 31 

Vypracuj prezentaci o svém oblíbeném hudebníkovi, 
kapele, zpěvákovi....dle vlastního výběru.  
Minimálně 5 slidů. (do konce dubna) 

pošli na adresu: kolegarova.zsdeblin@gmail.com 

INFORMACE PRO RODIČE 
T32 

Učivo pro domácí vzdělávání se bude žákům sdělovat prostřednictvím týdenních plánů a přílohy k učivu (pracovní 
listy) se budou posílat jako přílohy zprávou v edookitu. V případě nejasností se neváhejte obrátit na vyučující 

prostřednictvím mailu či edookitu. 
 

 


