
6. ročník (týden 12. 10. – 16. 10. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Jana Klimtová (6. B a 6. C) 

Stavba slova 

PS str. 6/1 a 3 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4067 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5864 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/512 

6. DÚ: Napiš ke každému z následujících slov 3 slova příbuzná: sypat, vysoký, mýt, plynout  

Literatura - Moderní pohádka 

Přečti si úryvek v čítance na str. 96 – 98. Promysli odpověď na otázky 98/1 a 2 a odhadni, co 
se stalo na začátku pohádky. Můžeš pracovat ve skupince – domluvte si online schůzku nebo 
si zatelefonujte. 

Zapiš do sešitu název ukázky a autora a písemně odpověz na otázku str. 98/4. Dále zjisti ze 
str. 87, co je moderní pohádka, a stručně zapiš. 

 

Vyučující: Radka Habešová (6. A) 

Literatura: 

Stvoření světa 

Zhlédni na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NBD1JJ3M7m0 

Čítanka str. 23 - 24 přečti text a udělej zápis do sešitu literatury: datum, autor, název knihy  
a vypracuj úkoly č. 1 a2 na str. 22. 

Sloh: 

Popis postavy: Do sešitu Sloh vypracuj úkol PS str. 80, cv. 5. 

Jazyk: 

Konkrétní a abstraktní podstatná jména: učebnice str. 14, cv. 5 doplň a přepiš do sešitu. 
Procvičení, podtrhni abstraktní podstatná jména červeně. Dodělej všechny opravy v sešitech 
s odůvodněním. 

DÚ č. 6 PS str. 13/cv. 2B 

 

 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

6. C X 
1/ ONLINE LESSON Monday 12. 10. 9AM 

Prepare your Classbook page 10 + 11 – we are going to listen to Henry 

Page 11 – Let´s talk about birthdays – When is your birthday? 

2/ BIRTHDAYS IN BRITAIN – see ZADÁNÍ in Teams 

Classbook page 11 exercise 8 a, b – read and listen 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 – answer the questions, write them into your exercise book, take a photo and send it to 
ZADÁNÍ - ODEVZDEJ V ZADÁNÍ 

HOW DO YOU CELEBRATE YOUR BIRTHDAY? Write 3 sentences – write them into your 
exercise book and send it to ZADÁNÍ 

3/ WORKBOOK page 6 ex. 4 + page 7 ex.5 - we are going to check it at school next week 

6. C Y 
1/ ONLINE LESSON Monday 12. 10. 10 AM 

Prepare your Classbook page 10 + 11 – we are going to listen to Henry 

Page 11 – Let´s talk about birthdays – When is your birthday? 

2/ BIRTHDAYS IN BRITAIN – see ZADÁNÍ in Teams 

Classbook page 11 exercise 8a, b – read and listen 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

answer the questions, write them into your exercise book, take a photo and send it to 
ZADÁNÍ (odpověz na otázky, napiš do sešitu, vyfot´ a ODEVZDEJ V ZADÁNÍ) 

3/ WORKBOOK page 6 exercises 1, 2, 4 – zkontrolujeme ve škole 

 

Vyučující: Kateřina Kubásková  

6B 
Pondělí 9:00 online hodiny v Teams 

Opakování k testu: 

Pravidelné činnosti dne – speaking, uč. str. 18/1abc 

Poslech: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs 



Úterý  

Pracovní sešit 12 a 13 - kontrola ve čtvrtek. Opakovat slovní zásobu z 1. Lekce. 

Online procvičování:  

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-7.html 

https://www.grammar.cl/Games/Adverbs_of_Frequency.htm 

 

Čtvrtek 9:15 online hodina v Teams 

Používání výrazů opakování, domácí povinnosti – speaking, uč. str. 18/2, 3, 4 

Test 1. lekce v úterý 20. 10. V pondělí budeme ještě opakovat. Nezapomeňte vyplnit kvíz, 
kdo ještě nevyplnil. 

 

Vyučující: Hana Kráslová 

Slovní zásoba k lekci 1C: PS str. 80  

Přítomný čas prostý opakování – oznam.věty, záporné, otázky Y/N, WH PS str. 72/1.1-1.4  

V učebnici si pročti str. 12 - 13/3, 4, 5 projdi si cvičení + poslechy  

Poslechy: 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=global&selLanguage=en 

PS str. 8/4, str. 9 celá, poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD. Společná oprava 
proběhne další týden ve škole. 

Při on-line hodině budeme probírat cvičení v učebnici str. 13/3,4 (opakování), a cv. 5 
(překresli a přepiš si tabulku do školního sešitu – příprava na společný poslech), oprava DÚ 
(PS str. 8/1, 2 – dopsat) 

S 6. A bude probíhat online hodina ve středu 8:00 – 8:45. 

S 6. B bude probíhat online hodina ve středu 11:00 – 11:45. 

 

Vyučující: Kateřina Hejná 

6. A 
Online hodiny – v době rozvrhu 

12. 10. 

- Ústní prezentace projektů - My festivals PŘIPRAVTE SI VAŠE OPRAVENÉ PROJEKTY 

- Opakování přítomných časů 

- Text Our school trip str.20 plus cvičení k nim 

- Opakování TElling the time 



 
14. 10. 

- Komunikace Guess the animal 

- Diktát - čas (rozdíl mezi Br a AM English – TElling the time) 

- Přítomný čas průběhový - popis obrázků 

- Text str. 22 “Mickey´s model dinosaur” a práce s textem 

- WB p. 15 + 16 

 

15. 10. 

- Opakování “short answers” 

- Tvoření různých otázek - typu ano/ ne a další procvičení “short answers” 

- WB 17/3 

- Animals - slovní zásoba 

 

HW  

- slovní zásoba 2A + 2B + 2C 

- V Teamsech bude zadán kvíz  

 

MATEMATIKA 

Vyučující: Ladislava Srpová 

6. A + 6. B 
12. 10. pondělí  

- online hodina vždy s půlkou třídy:  

6. A - 9.00 skupina Y; 12.00 skupina X  

6. B – 8.00 skupina X; 10.00 skupina Y 

skupiny X a Y = rozdělení stejné jako na páteční hodiny ve škole 

 

13. 10. úterý 

Do školního sešitu vypracuj cvičení z učebnice - str. 44/10, str. 45/12 + cvičení z pracovního 
listu, který najdeš v Teams (budou tam pokyny, kde list najdeš a které cvičení máš do sešitu 
vypracovat). Vše rýsuj pečlivě, čistě, přesně, ořezanou tužkou č. 3. 



14. 10. středa 

Trénujeme práci s kružítkem - kružnice a kruh, délka úsečky, střed a osa úsečky.  

1) V učebnici na str. 45 prostuduj rámeček, kružnici i kruh narýsuj do školního sešitu a připiš 
vše, co je v rámečku. Zamysli se nad rozdílem mezi kružnicí a kruhem, kruh nevybarvuj, ale 
pomocí pravítka pastelkou vyšrafuj.  

2) Prostuduj rámeček na str. 46 – jak přenášíme úsečku pomocí kružítka na danou 
polopřímku. Narýsuj a zapiš. Dále zapiš, že úsečky, které mají stejnou délku,nazýváme 
SHODNÉ. 

3) Střed a osa úsečky - str. 46 /C prostuduj postup podle obrázku. Jak sestrojíme osu úsečky  
a pak označíme S - střed úsečky. Osu rýsujeme čárkovaně a označujeme malým o (osa je 
přímka). Protíná úsečku právě v jejím středu - označ S. Narýsuj si libovolnou úsečku a sestroj 
její osu, označ její střed. Pod obrázek zapiš, co je v rámečku na str. 47. 

 

15. 10. čtvrtek 

online hodina (vždy půlka třídy):  

6. A - 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

6. B - 11.00 skupina X; 12.00 skupina Y 

 

16. 10. pátek 

Do školního sešitu vypracuj úlohy z učebnice - str. 47/3, 4, 5, str. 48/6 

Opět rýsuj co nejpřesněji a čistě, ostrou tužkou č. 3 a kvalitním kružítkem. 

 

6. C 
12. 10. pondělí 

Učebnice str. 44 - cvičení 7   si rozmysli a odpověz ústně, dobře sleduj obrázek. 

Do školního sešitu vypracuj cvičení z učebnice - str. 44/10, str. 45/12 + cvičení z pracovního 
listu, který najdeš v Teams (budou tam pokyny, kde list najdeš a které cvičení máš do sešitu 
vypracovat). Vše rýsuj pečlivě, čistě, přesně, ořezanou tužkou č. 3. 

 

13. 10. úterý 

Online hodina (vždy půlka třídy): 8.00 skupina X; 9.00 skupina Y 

skupiny X a Y = rozdělení stejné jako na pondělní hodiny ve škole 

 

 



14. 10. středa 

Trénujeme práci s kružítkem - kružnice a kruh, délka úsečky, střed a osa úsečky.  

1) V učebnici na str. 45 prostuduj rámeček, kružnici i kruh narýsuj do školního sešitu a připiš 
vše, co je v rámečku. Zamysli se nad rozdílem mezi kružnicí a kruhem, kruh nevybarvuj, ale 
pomocí pravítka pastelkou vyšrafuj.  

2) Prostuduj rámeček na str. 46 – jak přenášíme úsečku pomocí kružítka na danou 
polopřímku. Narýsuj a zapiš. Dále zapiš, že úsečky, které mají stejnou délku, nazýváme 
SHODNÉ. 

3) Střed a osa úsečky - str. 46 /C prostuduj postup podle obrázku. Jak sestrojíme osu úsečky a 
pak označíme S - střed úsečky. Osu rýsujeme čárkovaně a označujeme malým o (osa je 
přímka). Protíná úsečku právě v jejím středu - označ S. Narýsuj si libovolnou úsečku a sestroj 
její osu, označ její střed. Pod obrázek zapiš, co je v rámečku na str. 47. 

15. 10. čtvrtek 

Do školního sešitu vypracuj úlohy z učebnice - str. 47/3, 4, 5, str. 48/6 

Opět rýsuj co nejpřesněji a čistě, ostrou tužkou č. 3 a kvalitním kružítkem. 

16. 10. pátek 

Online hodina (opět každá půlka třídy zvlášť): 8.00 skupina X; 9.00 skupina Y 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Začínáme kapitolu: Veličiny a jejich měření 

Přečtěte si v učebnici úvod na str. 20, do školního sešitu splňte úkol zadaný ve škole - co 
znamenala starší veličina. 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Moje milá třído, 

z učebnice, internetu nastuduj, jakou funkci plní tebou vybraná část buňky (buněčná stěna, 
cytoplazmatická membrána, jádro, vakuola, chloroplast, mitochondrie), se spolužáky ze 
skupiny proberte, zda jste pochopili stejně a připravte si scénku, rekvizity, pomocí nichž 
předvedete, jak daná část buňky funguje, pracuje.  

Prezentace proběhnou ve škole v pondělí 19. 10. 2020.   

 

 



Vyučující: Ladislava Srpová 

Středa 14. 10.  - online hodina v Teams 

6. A v 10.00 (celá třída); 6. C v 11.00 (celá třída) 

Zopakuj si, co už víme o fotosyntéze - kde probíhá, co se při ní děje a proč je pro přírodu tak 
důležitá. Pomůže ti následující prezentace:  

https://www.youtube.com/watch?v=QdM7RtWhPnA  

nebo: https://www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI  

Využij prezentací k přehlednému zápisu do sešitu .  

Dále si samostatně nastuduj kapitolu Podmínky života na str. 14, udělej si samostatně 
stručný zápis do sešitu, zkus si alespoň ústně odpovědět na otázky na str. 14. 

Další materiály a pokyny najdeš v Teams. Upřesníme si je na online hodině. 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. A a 6. B) 

Zdravím vás milí šesťáci 😊, 

Zadání pro práci na tento týden najdete v Teams - zadání. Zde budete práci i odevzdávat. 
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak mi napište do chatu v Teams.  

 

Vyučující: Luci Wladařová 

Ve čtvrtek 11.00 – 11.45 proběhne třídnická hodina. 

 

FRANCOUZSVKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 

Bonjour, mes amis, ça va? :-) 

Uvidíme se na video hodině v pondělí v 11h v Teams.  

Dokončete svůj rodinný strom (viz vás poznámkový blok v Teams, zápisky z Le 8 octobre), 
Vyfoťte ho a sdílejte se skupinou v Teams v chatu.  

Zahraj si Kahoot!  

Kahoot! Famille 

Kahoot! Chiffres 0 -20 

Le matériel scolaire 

V tomto odkazu v souboru Famille dej Télécharger le cours (stáhnout do PC) a můžeš 
trénovat slovní zásobu rodiny. http://lexiquefle.free.fr/                                         Au revoir :-) 



NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná (6. A a 6. C) 

Hallo Kinder! 

Uvidíme se na online hodině ve čtvrtek v 10.05 v Teams! 

Vypracuj tato cvičení v PS: 8/17, 9/19, 21 – kontrola na online hodině 

Do školního sešitu barevně nakresli 4 obrázky, uveď jejich název a popiš barvy. Inspiruj se 
např. v uč. str. 15/16, v PS str. 8/18 nebo vymysli něco svého. 

Slovní zásobu můžeš trénovat v odkazech:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2531  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2524  

 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. A, C) 

Hallo Kinder! :-) 

V sešitě máme napsaná čísla od 0-20, připište si tam podle učebnice (str. 11) další čísla: 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.  

Opakuj pozdravy, dny v týdnu, čísla. Trénuj psaní. 

Samostatně vypracuj následující cvičení: 

- PS 7/11 a) – doplňujete pouze čísla; b) píšete slovy 

- PS str. 10 – najděte si v pravém sloupečku slovíčka pro barvy a naučte se je, poté 
vypracujte PS 7/14. 

Vše zkontrolujeme na online hodině ve čtvrtek v 10:05. 

Kahoot – odkaz najdeš ve čtvrtek na konci hodiny v naší skupině 😊 

Viel Spaß! :-) 

 

Vyučující: Karolína Scalabroni (6. A, B, C) 

Čtvrtek: v 10.05 online hodina 

Na tuto hodinu si připrav: 

Uč. str. 14/13 Které lidi, země znáš? Co o nich víš? 

Uč. str 14/14 Kolik slov najdeš? 

Ps. str. 8/17, 18, 19  - písemně 

Vše zkontrolujeme v hodině - Viel Spass ! 

 



Vyučující: Lenka Košťálová (6. B) 

Hallo Kinder! 

Nauč se barvy, opakuj čísla, dny v týdnu, pozdravy. Nezapomeň trénovat psaní. Spojíme se v 
úterý v 8. 15 hod.  na online hodině v Teams. 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Přečíst v učebnici str. 6 – 7 

Odpovědět na otázky, které pošlu v Teams do ZADÁNÍ. Otázky obdržíte nejdéle do pondělí 
12. 10. do 20:00 hodin. 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Každodenní život v Mezopotámii 

Přečti si v učebnici s. 36 - 37, zapiš svými slovy, nakresli si obrázek. 

Písemně vypracuj cvičení: Kdo to ví, odpoví s. 38. 

Film: Byl jednou jeden člověk 04, Úrodná údolí 

 

 


