
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 4. 5. - 7. 5. 2020 
 

 TŘÍDA 6.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T35 

Dokončím vše, co jsem 
nestihl/la. 

 
 
 
 

1.Dodělám a pošlu úkoly z minulých týdnů.  
2.Četba 
Čtu vlastní knihu. Pokud nemám, napíši zápis do čtenářského 
deníku zápis o přečtené knize. - vyfoť a pošli 
3.Zpráva 
Napíšu paní učitelce zprávu: Jak mi jde učení, jak vše stíhám, co mi 
dělá potíže, co mi jde dobře….. 
 

1.Mám dodělané, popř. odeslané úkoly z minulých 
týdenních plánů. 
2.Mám zapsaný a odeslaný zápis ve čtenářském deníku.  
3.Mám přečtenou část knihy podle vlastního výběru. 
4.Odeslal/la jsem paní učitelce zprávu o tom, jak doma 
pracuji.  
 
 

MATEMATIKA 
T35 

Procvičím si, co je násobek a 
dělitel čísla 

1. Vytisknu/přepíšu si pracovní list Dělitelnost 1 (pošlu 
edookitem) 

2. Zkusím spočítat příklady z pracovního listu Dělitelnost 2 
(pošlu edookitem) 

3. Pokud si nevím rady, napíšu paní učitelce 
4. Zkontroluji si úlohy z minulého týdne (pošlu edookitem) 

1. Vytiskl/a nebo přepsal/a jsem pracovní list 
Dělitelnost 1 

2. Zkusil/a jsem vypočítat příklady z pracovního 
listu Dělitelnost 2 

3. Pokud jsem si nevěděl/a rady, napsal/a jsem paní 
učitelce 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T35 
 

Přítomný prostý čas -otázky + 
poslech 

 
1. Vypracuj si nové úkoly na umimeto. I ty starší, prosím. 
2. Napiš a pošli mi 15 vět o tom, jak často děláš různé aktivity a 

domácí práce. Použij slova never, always, often, sometimes. 
(Např. I never wash up. I often walk in the forest.)Zkus psát 
nejen podle učebnice, použij i jiné zajímavé aktivity. 

3. Připoj se na Skype a trénuj s paní učitelkou přítomný prostý 
čas. 

 
1. Mám hotové cvičení na umimeto. 

2. Poslal/a jsem 15 vět o svých činnostech. 
3. Připojil/a se na Skype ve čtvrtek v 8.30 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

Tento týden zpomalíme a dopracujeme všechny doposud zadané 
úkoly. Kdo jste je poctivě udělali, máte volno, které můžete využít 

 



T35 
Zkontrolovat všechny 

doposud zadané písemné a 
grafické úkoly, popřípadě 

dopracovat. 
 

sledováním krátkých animovaných anglických videí na internetu 
nebo si poslechnout a zazpívat anglickou písničku. 

  
1. Společně s rodiči nebo sami zkontrolujte v Edookitu, zda jste 

zpracovali všechny úkoly zaslané panem učitelem a máte tam u 
nich hodnocení. 

Tady je přehled úkolů a číslo Týdenního plánu (TP), kde byly 
zadány: 

 
1. Úkol 1 Present simple TP 29  
2. Úkol 2 Dream town (There is/are) T 30  
3. Úkol 3 Can /Can´t  TP 31 
4. Úkol 4 Signs of spring (pictures)  TP 32 
5. Úkol 3 Popis obrázku z učebnice TP 33 
6. Úkol 4 Rozkazy a pokyny učitele TP 34 

  
2. Dopracujte a zašlete mi nedodělané úkoly. 

  
3. Máte-li hotovo, shlédněte některý z krátkých animovaných 

anglických příběhů na internetové stránce: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories  

nebo si poslechněte a zazpívejte jakoukoliv písničku na 
internetové stránce: 

https://supersimple.com/super-simple-songs/ 

1.  Zkontroloval(a) jsem si v Edookitu, zda jsem 
zpracoval(a) všechny úkoly zaslané panem učitelem a 
mám u nich hodnocení.  
 
 
2.  Dopracoval(a) jsem nedodělané úkoly a poslal(a) 
jsem je panu učiteli na email: 
florian.zsdeblin@gmail.com  
 
 
3. Dle libosti jsem shlédl(a) videa na uvedených 
internetových stránkách. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T35 

1. Podívej se na video zadání úkolu: 
https://www.youtube.com/watch?v=ryN3g-ckF70 

2.  Vypracuj úkol dle svého uvážení 
3.  Pošli mi svou nahrávku, nebo text do 7. 5. 2020 (čtvrtek). 

1. Podíval/a jsem se na video zadání úkolu. 
2. Vypracoval/a jsem úkol posle sebe (nahrávkou - 

audio/video, písemně). 
3. Poslal/a jsem učiteli svoji práci. 

PŘÍRODOPIS 
T35 

● Seznámím se s 

1. První skupina členovců: Pavoukovci (podnadpis do sešitu + 
vypiš zástupce z videa nebo z učebnice) 

2. Podívej se na youtube na video: 6. třída (Př, 38) - 

1. Napsal/a jsem si nadpis do sešitu. 
2. Zhlédl/a jsem video a zapsal/a jsem si zástupce do 

sešitu. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories
https://supersimple.com/super-simple-songs/


pavouky - jejich 
hlavními znaky a 
zástupci 

Pavoukovci (pavouci)  
https://www.youtube.com/watch?v=wEa1NGww2vg 

* Pokud Ti nepojede video, pavouky najdeš v uč. na str. 67-68 
3. Procvičení zástupců pavouků  - 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1953 
Tento týden posílat nic nemusíte! :-) Pokud máte nějaké resty z 
minulých týdnů, máte možnost je tento týden dohnat. 

3. Pomocí on-line cvičení jsem si procvičil/a zástupce 
pavouků. 

 

DĚJEPIS 
T35 

1. Podívej se na seznam některých slov, které čeština převzala z 
řečtiny: 

https://www.greece-tours.cz/zajimavosti-o-recku/z-rectiny-p
ochazi-51807-slov/ 

2. Najdi 5 jakýchkoliv slov z řečtiny, které znáš a napiš je 
učiteli do mailu 

3. Přidej k těmto slovům co podle tebe znamenají (Nehledej si 
to. Napiš, jak je chápeš ty) - stačí stručně. 

1. Podíval/a jsem se na česká slova převzatá z řečtiny. 
2. Našel/našla jsem 5, které znám. 
3. Těch 5 slov jsem poslal/a vyučujícímu i s popisem, 

co podle mě znamenají. 

ZEMĚPIS 
T35 

Vypracuj pracovní list HOSPODÁŘSTVÍ, který ti přijde 
edookitem.  

Vypracovaný list pošli na mail vyučujícího. 

FYZIKA 
T35 

Dokončili jsme kapitolu o Magnetismu. 
Přečti si zápisy z této kapitoly v sešitě a zkus si utřídit a upevnit 

učivo. 
 

Můžeš znovu shlédnout videa k tématu: 
https://www.youtube.com/watch?v=XvkEExdl-w4 

https://www.youtube.com/watch?v=h5oXWtSMHzw 
https://www.youtube.com/watch?v=4OnSPyCwkpA 
https://www.youtube.com/watch?v=sq3yzUQG5a8 

 

Pročíst zápisy Magnetismus 

Shlédnout videa 

 

INFORMATIKA 
T35 

1. Vyber si online hru, kterou máš rád/a, nebo ji právě hraješ 
(musí být online, tedy přes internet). 

1. Vybral/a jsem si jednu online hru, kterou mám rád/a 

https://www.youtube.com/watch?v=wEa1NGww2vg
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1953
https://www.greece-tours.cz/zajimavosti-o-recku/z-rectiny-pochazi-51807-slov/
https://www.greece-tours.cz/zajimavosti-o-recku/z-rectiny-pochazi-51807-slov/
https://www.youtube.com/watch?v=XvkEExdl-w4
https://www.youtube.com/watch?v=h5oXWtSMHzw
https://www.youtube.com/watch?v=4OnSPyCwkpA
https://www.youtube.com/watch?v=sq3yzUQG5a8


2. Napiš mi o této hře alespoň 3 věty (o čem je, proč tě baví, co 
je na ní dobrého/špatného, …) 

3. K e-mailu přidej i odkaz na video se hrou, nebo odkaz přímo 
na hru, ať se na ni mohu podívat. 

4. Pokud online hry vůbec nehraješ, napiš mi, proč tě nelákají a 
co děláš raději místo toho. 

2. Napsal/a jsem o ní učiteli a přidal video/odkaz za 
hru 

3. Jestli online hry vůbec nehraji, napsal/a jsem o tom 
učiteli. 

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

T35 
  

 
● Komunikuji na úrovni 

 

 
KOMUNIKACE💬 

Moji milí šesťáci, vaše komunikace mě ohromila, 
moji emailovou schránu “ochromila!” 

1. Můžeš si tento májový týden odpočinout. 
2. Můžeš nepovinně v PONDĚLÍ v 10:00 kliknout 

sem - potkáme se! 
https://us04web.zoom.us/j/9506768365?pwd=N1d
OUGl5T2VMR2wyUmIvTUN5TGRuQT09 

● Odpočíval/a jsem 
● Potkal/a jsem se v on-line prostoru a komunikoval/a... 

 

INFORMACE PRO RODIČE 
T35 

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. 
 

 

https://us04web.zoom.us/j/9506768365?pwd=N1dOUGl5T2VMR2wyUmIvTUN5TGRuQT09
https://us04web.zoom.us/j/9506768365?pwd=N1dOUGl5T2VMR2wyUmIvTUN5TGRuQT09

