
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 (po-pá 8.00-9.00) a do školy může 
stejným způsobem donést hotovou práci. 

Nové učivo 

Mluvnice 

1. Podmět a přísudek + shoda přísudku s podmětem – probráno na online hodině 27.4., zápis z hodiny (je 

vložen i v classroomu) si žáci přepíší do sešitu na mluvnici: 

SKLADBA (syntax)        

- zabývá se vztahy mezi slovy ve větě a vztahy mezi větami v souvětí 

Slovo = základní jednotka slovní zásoby 

Slovo ve větě = VĚTNÝ ČLEN 

Větné členy spolu tvoří SKLADEBNÍ DVOJICE. 

 

ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY 

PODMĚT (Po) – ptáme se Kdo, co? + určité sloveso 

PŘÍSUDEK (Př) – ptáme se Co dělá podmět? 

 

Příklad: Pes štěká u boudy.    Kdo, co štěká u boudy?  Pes = podmět (Po) 

    Co dělá pes u boudy?   Štěká = přísudek (Př) 
 

PŘÍSUDEK SE SHODUJE S PODMĚTEM. 

 

Procvičování 

PS s 29/2 

 

 

https://meet.google.com/amq-kahi-gai
https://meet.google.com/psf-iwrv-zsq
mailto:borusikova@zszbuch.cz


2. Cvičení na určování Po, Př + shoda přísudku s podmětem 

Doplň koncovky u přísudků. (úkol vypracovat písemně, poslat e-mailem do 15.5., bude oznámkován) 

 

 

3. Podmět 

Procvičování – PS s. 29/4  

4. Přísudek  

- budeme probírat při online hodině, kdo se nezúčastní, prostuduje si samostatně učebnici s. 70 

Procvičování – www.skolasnadhledem.cz, kód 446 051 (Druhy přísudku) 

Literatura 

Báje 

- práce s textem (PL) 

- doporučuji přečíst si alespoň nějakou z řeckých bájí, např. Midas, Tantalos, 
Sisyfos, Héraklés…), ke stažení na 

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

(umístím i jako pdf ke čtení do classroomu) 

V animované podobě tyto báje najdete na www.youtube.com, zadejte Eduard Petiška: Staré 
řecké báje a pověsti 

 

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 (po-pá 8.00-9.00) a do školy i odevzdat 
hotové PL. 

Ve čtvrtek byl zadán test (online, odkaz byl poslán na e-mail. Pro ty z vás, kteří ještě test nevyplnili, 
přikládám do studijního plánu jeho tištěnou verzi. Test je se šanonem.  

Nové učivo 

Athény v době Periklově - PL 

+ www.youtube.com Byl jednou jeden člověk – 06 Periklova doba 

Řecká kultura – PL  

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

               Kompas času 04 Starověké Řecko 2 
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Přírodopis 6 

Téma – Kroužkovci, členovci I 

Učebnice Přírodopis 2. díl, str. 13 - 16 

Další učební materiály, úkoly a otázky najdete na Google Classroom, heslo kurzu je kwe6n2b 

Anglický jazyk 6 – p. uč. Schubertová 

https://www.youtube.com/watch?v=6xnu1895PBk 

Poslechni si dialog se Sárou a odpověz na otázky.  

Odpověz na otázky: 

1.Where is Sara from? 

2. What does she do? 

3.When does she get up? 

4. When does she get home? 

5. What does she like? 

6. When does she go to work? 

7. Does she live in an apartment? 

8.What does she do on Sundays? 

9.Who does Sara visit? 

10.Where does Saras family live? 

Své odpovědi vypracuj do 9.5. Kdo má možnost poslat mi svoji práci do mailu, budu ráda. 
Schubert@seznam.cz, schubertova@zszbuch.cz 

 

Anglický jazyk 6 – p.uč. Štaifová 

Pro toto období jsem pro Vás připravila opakování – jedná se hlavně o přítomný čas prostý ( present simple) 
a o vybavení domu. Při vypracovávání těchto pracovní listů byste si měli ověřit, jak moc je ještě třeba 
procvičovat přítomný čas prostý.  Pracovní listy jsou 2 a oba jsou nadepsány „skupina Štaifová“. 

- Bohužel na www.quizlet.com chodí stále málo žáků. Ráda bych abyste tuto variantu využívali, dávám tam 
aktuální slovíčka – pro tento týden nábytek. Pokud máte problém s přihlášením, napište mi prosím. 

- Každou středu od 9.00 do 10.00 probíhá online hodina při které si žáci mohou procvičit jazyk i při mluveném 
slově a také zkonzultovat nejasnosti z pracovních listů. Hodina probíhá na Google Meet pod tímto odkazem 
meet.google.com/jri-mbqp-zqp  Pokud odkaz nebude funkční, na google classroom naleznete nový odkaz, 
nebo mě kontaktujte emailem. 

- Většina z Vás je již přihlášena na Google classroom (Učebně), pokud ne, udělejte tak prosím. Kód kurzu je 
vg7zfen. 

- Listy si vytiskněte, nebo si pište odpovědi do sešitu, na papír, nebo vyplňte rovnou na počátači. Hotovou práci 
odešlete nejlépe přes Učebnu – úkoly jsou tam zadané stejně tak jako je máte zde. Další možností je odeslání 
na emailovou adresu staifova@zszbuch.cz, práci zkontroluji a odešlu zpět s komentářem 

- Pokud si s něčím nebudete vědět rady, obraťte se na mě emailem, nebo komentářem na Učebně 

- Pracovní listy dělejte pokud možno v následujícím pořadí: ( látka na sebe navazuje ) 
o Quizlet – opakování slovní zásoby (zkontroluji sim jestli jste látku opakovali) 
o Pracovní list – present simple – opakování  
o Pracovní list – My house (present simple) 

https://www.youtube.com/watch?v=6xnu1895PBk
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Zeměpis 6  

D.Vohrnová vohrnova@zszbuch.cz  

 

Google Classroom  

-jsem velmi ráda, že se vás tolik přihlásilo. Úkoly budete v květnu dostávat právě přes Google 
Classroom.  

Tento učební plán tedy slouží pouze pro žáky, kteří v něm nejsou přihlášeni . 
Kód pro přihlášení do G.C.:   7cykm55 

 

Skype 

-pokud se přihlásíte každý týden na Skype hodinu, nemusíte pracovní listy vyplňovat sami a 
dopředu. Společně je projdeme a doplníme. 
 

• Ukončení kvízu Biosféra a nový kvíz 

K 30.4. je ukončeno hodnocení  kvízu Biosféra. Níže v plánu najdete správné odpovědi. 
Zato si však můžete vyzkoušet kvíz nový – na téma státy. Jak moc znáte různé státy světa ? Víte, 
kde se nachází která slavná památka ? Umíte hlavní města a vlajky jednotlivých států ? Ukažte se ! 

Klikněte na odkaz  https://forms.gle/wByxRXDbF5RvmMsR9 a vyplňte. (V G.C. bude kvíz vložen 
také) Za úspěšné vyplnění ráda dám jedničku ☺ 

 

• Pracovní list Obyvatelstvo –část 3. kulturní znaky (pro týden 4.-8.května) 
• Pracovní list Obyvatelstvo – část 4. ekonomické rozdíly (pro týden 11.-15.května) 
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