
Český jazyk 6 

classroom: 6tzse4o 

online hodina Čj Pondělí od 10.00  https://meet.google.com/amq-kahi-gai 

                          Čtvrtek od 10.00   https://meet.google.com/psf-iwrv-zsq            

e-mail: borusikova@zszbuch.cz 

Kdo nemá jiné možnosti, může si pro vytištěné zadání přijít do školy a do školy může donést hotovou práci. 
 (po-pá 8.00-9.00) 

 

Nové učivo 

Mluvnice 

Podmět a přísudek – procvičování (PL) 

- písemně odevzdají pouze ti, kteří se neúčastní online hodin Čj 

Literatura 

Báje 

- pokračujeme v četbě bájí 

- každý si přečte alespoň jednu z řeckých bájí, např. Midas, Tantalos, Sisyfos, 
Héraklés…), ke stažení na 

londynska.cz › 201403110932eduard-petiska-stare-recke-baje-a-povesti                                                          

                     (umístěno i jako pdf ke čtení do classroomu) 

Tyto báje najdete také na www.youtube.com, zadejte Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti 

 

+  Příprava na kontrolní test z českého jazyka (zájmena, číslovky, slovesa, podmět a přísudek; pohádka, bajka, 
báje; popis) 

 

Dějepis 6 

classroom: yc2naca 

online hodina D   https://meet.google.com/yze-jans-eye (v úterý od 10.00)          

e-mail: borusikova@zszbuch.cz 

Kdo nemá jiné možnosti, může si pro vytištěné zadání přijít do školy a do školy i odevzdat hotové PL. 
(po-pá 8.00-9.00) 

 

Nové učivo 

Řecká kultura – PL (dokončení, byl již zadán v minulém studijním plánu a je k dispozici i v classroomu) 

www.youtube.com – Kompas času 03 Starověké Řecko 1 

               Kompas času 04 Starověké Řecko 2 

Souhrnné opakování – Starověké Řecko – PL  

Účastníci online hodin dějepisu nemusí posílat PL ke kontrole. 
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Přírodopis 6 

Téma –  Členovci II 

Učebnice Přírodopis 2. díl, str. 17 - 21 

 

 

Anglický jazyk 6 (p. uč. P. Schubertová) 
Přítomný čas průběhový a prostý- online cvičení, rozlišení těchto dvou časů, procvičujte. 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-vs-present-continuous-2-uroven/1357 

 

Úkol 1 

Přečti si oba texty a odpovĕz stručnĕ na otázky. 
 

 

Simon 

On Sundays Simon gets up at nine o'clock. He has breakfast and then he watches television. After 

lunch, he always goes to his friend Jack’s house. They sometimes play football or computer games. In 
the evening, he reads books. He goes to bed at half past nine. 

 

 

Sophia 

On Sundays Sophia has breakfast at half past seven. In the morning, she goes swimming with her sister. 

After lunch, she goes to the park and plays tennis. Sometimes she goes to the cinema. In the evening, 

she watches her favourite programme on television. She goes to bed at half past eight. 
 

1. What time does Simon get up? 

2.  What does Simon do in the evening?  

3. Where does Sophia go with her sister? 

4.  What sport does Sophia play in the park  

5. What time does Sophia go to bed?  

 

Úkol 2 

Vyber a napiš do textu správná slova: 
gets up, wears, doesn´t use, brings, is 
 

Mike……………  a postman. He…………  at half past six. He…………  the cards and letters to every 

house. He………..  a uniform and he drives a car. He…………….  a computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-vs-present-continuous-2-uroven/1357


Anglický jazyk 6 (p. uč. Štaifová) 
Pro tento týden jsem si pro Vás připravila trochu opakování a také novou látku. Při poslední online hodině jsem 

zjistila, že si potřebujete zopakovat hodiny, dny v týdnu a měsíce – na to máte dva pracovní listy. Nová látka je s 

tímto spojená a jsou to řadové číslovky – ty máte v posledním pracovním listu. Pro lepší pochopení látky si pusťte 

videa, na která jsem zde vložila odkaz. Veškeré pracovní listy mi prosím pošlete na kontrolu – nejlépe přes google 

classrom (tam tyto materiály také vložím jako samostatné úkoly). Pokud potřebujete s něčím pomoci, nebo máte 

nějaký dotaz, napište mi na Učebnu – google classroom, anebo na emailovou adresu: staifova@zszbuch.cz  

Vysvětlení řadových číslic si spolu probereme při online lekci, pro ty, kteří se nedostaví, je vysvětlení v přiloženém 

videu.  

 

1. Opakování hodiny  

• pro ty, kteří si potřebují zopakovat, jak vyjádřit čas prosím podívejte se na tohle video:   
https://youtu.be/Alg7RDp29-U 

 • vyplňte pracovní list 1., abych se podívala na to, jak jste na tom s vyjádřením času! 
 

 2. Opakování dny v týdnu, měsíce, roční doby 

 • zopakujte si slovní zásobu v quizletu 

 • vyplňte pracovní list č.2 

 

 3. Nová látka: řadové číslovky  

• Vysvětlení a procvičení najdete na pracovním listu č.3 

 • Správnou výslovnost si můžete ověřit v následujícím videu: https://www.youtube.com/watch?v=GcMDppqtfjY 

 

Zeměpis 6 

Kontakt na vyučující: vohrnova@zszbuch.cz 

Skype hodina: pátek, nově od 13:00 

Google classroom –kód pro přihlášení: 7cykm55 

Žáci, kteří jsou přihlášeni v Google Classroom, budou dostávat pracovní listy přes něj. Tento učební 
plán slouží pouze pro žáky, kteří nejsou přihlášeni. 

Přehled pracovních listů zadaných během výuky na dálku (od 12.3.): 

• Samostatné výpisky – biosféra (č.14) 

• Prac.list č.15 –Jak žijí lidé –obec, stát, světadíl, Země 

• Prac.list č.16 – Obyvatelstvo, část 1.: Země-obydlená planeta 

• Prac.list č.17 - Obyvatelstvo, část 2.: Jak se lidé odlišují (biologické znaky) 
• Prac.list č.18 - Obyvatelstvo, část 3.: Kulturní znaky 

• Prac.list č.19 - Obyvatelstvo, část 3.: Ekonomické rozdíly 

Nový pracovní list: 

• Prac.list č.20 – Zemědělství – Kdo má na starosti obživu lidí (přiložen) 
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