
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 11. 5. - 15. 5. 2020 
 

 TŘÍDA 6.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T36 

Zopakuji, co vím o 
zájmenech, číslovkách a 

slovesech.  
Zkusím z vět poskládat 

příběh.  
 
 
 
 

1.Zájmena 
- vypracuji cvičení v pracovním sešitě str. 35/4,5,6 
2.Číslovky 
- vypracuji cvičení v pracovním sešitě str. 38/3 
3.Slovesa 
- vypracuji cvičení v pracovním sešitě str.44/3  
4.Test 
- vyplním opakovací test https://forms.gle/9iEpVKJoTdy38jPH7 
5.Sloh 
- vypracuji cvičení v učebnici str. 131/2 a odešlu (čísla piš přímo do 
mailu) 
6.Četba 
- čtu vlastní knihu 

 

1.Mám vypracovaná cvičení v pracovním sešitě na 
zajmena, číslovky a slovesa.  
2.Vypracoval/la a odevzdal/la jsem opakovací test. 
3.Věty z učebnice 131/2 jsem poskládal/la a odeslal/la. 
4. Mám přečtenou část knihy.  

MATEMATIKA 
T36 

Zkusím dokončit úlohy z 
minulého týdne a zopakuji si 

dělitelnost 

1. Zkusím dokončit pracovní listy Dělitelnost 1 a 2 z minulého 
týdne. Pokud si s tím nevím rady, napíšu paní učitelce! 
 

2. Vypracuji alespoň jedno cvičení na Umimeto 

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

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

3. Posla/a jsem paní učitelce, co jsem zvládl/a 
udělat 

4. Vypracoval/a jsem jedno cvičení na Umimeto 

https://forms.gle/9iEpVKJoTdy38jPH7


ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T36 
 

Přítomný prostý čas, hodiny  

 
1. Zopakuj si hodiny na 

https://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_f
ulltext=time 

2. Vyřeš nový úkol na umímeto. 
3. Zhlédni video o dni královny na 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuXACPrJNHw 
4. Vypracuj cvičení na 

https://en.islcollective.com/video-lessons/gru-present-simple-2 
5. Připoj se na Skype a trénuj s paní učitelkou otázky. 

 

 
1. Mám hotové cvičení na umimeto. 
2. Mám hotové tři online cvičení.. 

3. Připojil/a se na Skype ve čtvrtek v 8.30 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T36 
Opakuji si slovní zásobu a 

fráze na téma rodinní 
příslušníci (Family members) 

a sestavím si rodokmen mé 
rodiny (Family tree) 

 

Milé děti, tento týden se vrátíme zpět do minulosti, kdy jste se 
učili, jak se anglicky řeknou rodinní příslušníci, jako například 
father, dad, mother, mom, sister atd.  Tak si to trošku zopakujeme a 
možná se naučíte i něco nového.  

1. Nejdříve shlédni krátké, šestiminutové, zábavné video Members 
of the Family 

https://www.vocabulary.cl/english/family-members.htm 

2. Přejdi na internetovou stránku Learning Chocolate, kde si 
otevři odkaz Family tree 1 

https://www.learningchocolate.com/content/family-tree-1 a 
zopakuj si názvy rodinných příslušníků. Slovíčka vyslovuj nahlas a 
postupně si udělej všechna cvičení na liště (Match 1-3, Fill in, 
Dictation).  

3. V učebnici Project 1 na str. 18 se podívejte na cvičení 1, což je 
opět obrázek rodokmenu. 

 

1. Shlédl(a) jsem video Members of the Family. 

  

2.  Udělal(a) jsem všechna cvičení tématu Family tree 1 
na internetové stránce Learning Chocolate. 

  

3. V učebnici Project 1 na str. 18 jsem se podíval(a) na 
cvičení 1. 

  
4.  Nakreslil(a) jsem rodokmen mé rodiny, anglicky 
popsal(a) jednotlivé členy, vyfotil(a) a zaslal(a) panu 
učiteli na email: florian.zsdeblin@gmail.com. 

 

https://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_fulltext=time
https://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_fulltext=time
https://www.youtube.com/watch?v=ZuXACPrJNHw
https://en.islcollective.com/video-lessons/gru-present-simple-2
https://www.vocabulary.cl/english/family-members.htm
https://www.learningchocolate.com/content/family-tree-1


4. Podle videa Members of the Family, odkazu Family tree 1 a 
cvičení v učebnici Project 1 nakresli a anglicky popiš obdobný 
rodokmen (Family tree) své rodiny. K obrázkům (obličejům nebo 
postavám) udělej anglické popisy (např. father Aleš, aunt Hedvika, 
…). Obrázek vyfoť a pošli na můj email: 
florian.zsdeblin@gmail.com. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T36 

1. Podívej se na video zadání úkolu: 
https://www.youtube.com/watch?v=9qMlFtuiAK0 

2. Otevři si dokument s obtížnými slovíčky: 
https://docs.google.com/document/d/1jXDZN7oqubkXxEmpX7o02c

vDMpwENOZDhU9zizwUyCo/ 
a zahraj si hru na “spelling”. 

3. U hraní se můžeš natočit (video/audio), nebo si ho zkus 
sám/sama bez nahrávání. 

4. Pošli mi svou nahrávku, nebo mi napiš, jak Ti to šlo do 15. 5. 

1. Podíval/a jsem se na video zadání úkolu. 
2. Otevřel/a jsem dokument s obtížnými slovy a 
pomocí kostky jsem si zahrál/a hru na hláskování. a 

třeba jsem se u toho i natočil/a. 
3. Poslal/a jsem učiteli svoji práci, nebo mu napsal/a, 

jak mi to šlo. 

PŘÍRODOPIS 
T36 

● Seznámím se se 
sekáči, parazity, štíry a 
štírky - jejich hlavními 
znaky a riziky, která 
mohou přinášet 
někteří zástupci 

1. První skupina členovců: Pavoukovci - pokrač. - sekáči, 
roztoči, štíři a štírci (do sešitu vypiš další zástupce z videa 
nebo z učebnice) 

2. Podívej se na youtube na video: 6. třída (Př, 39) - 
Pavoukovci (sekáči, roztoči, štíři a štírci)  
https://www.youtube.com/watch?v=JLECOsVQb2k&t=626s 

* Pokud Ti nepojede video, sekáče, roztoče, štíry a štírky najdeš v 
uč. na str. 68-69 

3. Co všechno můžeš udělat pro to, aby ses nenakazil 
boreliozou? Napiš mi do e-mailu 3 zásady, které Tě ochrání 
před nákazou boreliozou do pátku 15. 5.  

 

1. Nadpis v sešitě mám z minulého týdne, dopsal/a jsem si 
jen podnadpisy sekáči, roztoči, štíři a štírci. 

2. Zhlédl/a jsem video nebo jsem si pročetl/a učebnici a 
zapsal/a jsem si zástupce do sešitu. 

3. Napsal/a jsem p. uč. NJ na e-mail 3 zásady, které mě 
ochrání před nákazou boreliozou. 

 

DĚJEPIS 
T36 

1. Tento týden se zaměříme na vědu ve starověkém Řecku.  
2. Podívejte se na jeden díl seriálu Byl jednou jeden vynálezce:  

https://www.youtube.com/watch?v=WdZU9oPKww4&list=P

1. Shlédl jsem epizodu seriálu o vědě ve starověku. 

https://www.youtube.com/watch?v=9qMlFtuiAK0
https://docs.google.com/document/d/1jXDZN7oqubkXxEmpX7o02cvDMpwENOZDhU9zizwUyCo/
https://docs.google.com/document/d/1jXDZN7oqubkXxEmpX7o02cvDMpwENOZDhU9zizwUyCo/
https://www.youtube.com/watch?v=JLECOsVQb2k&t=626s
https://www.youtube.com/watch?v=WdZU9oPKww4&list=PL9Ze9eoNplXSScyqxzzSX9gsJBE19eRht&index=2


L9Ze9eoNplXSScyqxzzSX9gsJBE19eRht&index=2 
3. Dozvíte se něco málo (zdaleka ne vše :-)) o tehdejší vědě a 

některých slavných vědcích. 

2. Dozvěděl jsem se něco nového o starověkém bádání 
i o tom, co jsem se učil a budu se učit v matematice 
nebo fyzice. 

ZEMĚPIS 
T36 

Vrátíme se k Umíme to a tentokrát si procvičíme vlajky států: 
https://www.umimefakta.cz/cviceni-svet-staty-vlajky 

 
 

Vypracované štíty (minimálně 2) vyfoť/printscreen a 
pošli na mail vyučujícího. 

FYZIKA 
T36 

Napiš si nové velké kapitoly ELEKTRICKÝ OBVOD. První 
podkapitolou bude Elektrický proud a napětí na straně 86-87. 
Kapitolu si přečti a vypiš si z ní zápis (modrý odstavec) + další 
zajímavosti z textu.  
 
Z kapitoly by jsi měl vědět že: Elektrický proud je tok (proud) 
nabitých částic (a jsou to elektrony v pevných látkách a ionty v 
kapalinách a plynech). To co nutí se elektrony nebo ionty pohybovat 
je elektrické napětí. Jakým písmenem se proud a napětí značí a jaké 
mají jednotky? 
Pokus se i vypracovat otázky na str. 88/1,2,3 

 

 

Mám přečtenou kapitolu, napsaný zápis a zodpovězené 
otázky. 

INFORMATIKA 
T36 

1. Tento týden se podíváme na nebezpečí kybergroomingu 
(snaha získat důvěru přes internet pomocí vydávání se za 
někoho jiného). 

2. Nejprve si zkuste test, který vám ukáže, jak moc se dokážete 
v takové situaci chránit: 
https://www.o2chytraskola.cz/test/6/25 
 - nad výsledky testu se zamyslete. 

3. Podívejte se na tento infolist: 
https://www.o2chytraskola.cz/data/files/v002-o2-infolist-kyb

1. Odpověděl/a jsem na 10 otázek testu “Znáš 
nebezpečí kybergroomingu” 

2. Přečetl/a jsem si infolist o online nebezpečích a 
hlavně kapitoly “Co nový kamarád nikdy neřekne” a 
“Jak se můžeš chránit” 

https://www.youtube.com/watch?v=WdZU9oPKww4&list=PL9Ze9eoNplXSScyqxzzSX9gsJBE19eRht&index=2
https://www.umimefakta.cz/cviceni-svet-staty-vlajky
https://www.o2chytraskola.cz/test/6/25
https://www.o2chytraskola.cz/data/files/v002-o2-infolist-kyberstalking-kybergrooming-a4-v03-nahled-r60xokvyph.pdf


erstalking-kybergrooming-a4-v03-nahled-r60xokvyph.pdf 
a přečtěte si především kapitoly na druhé straně - “Co nový 
kamarád nikdy neřekne” a “Jak se můžeš chránit” 

4. Pokud něčemu nebudeš rozumět, můžeš mi napsat mail a 
zkusím Ti to vysvětlit. 

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

T36 
  

 
● Přihlásim se na email 
● Vytvořím pravidla 

komunikace 
 

KOMUNIKACE💬 
Komunikace v on-line prostoru nevyšla, jako malou náplast jsem nám pro 
společnou komunikaci založila email. Máte tři úkoly: 
1. Přihlásit se na adrese: 6zsdeblin@seznam.cz, heslo: obcanka6a 
2. Napsat pozdravení pro všechny 

3. Napsat alespoň pět pravidel komunikace, když mluvíš se starší, 
váženou osobou.  

 

● Potka/al jsem se na emailu 
● Poslal/a jsem všem pozdravení 
● Mám pět pravidel 

 

INFORMACE PRO RODIČE 
T36 

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://www.o2chytraskola.cz/data/files/v002-o2-infolist-kyberstalking-kybergrooming-a4-v03-nahled-r60xokvyph.pdf
mailto:6zsdeblin@seznam.cz

