
6. ročník (týden 16. 11. – 20. 11. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

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

6. B 

Tento týden si můžeš opravit známku ze čtenářského deníku – odevzdej nejpozději 22. 11. 

Pondělí  

Zopakuj si slovní druhy – umíš je vyjmenovat popořádku za sebou? Do mluvnice na novou 
stránku udělej zápis – v Teams – Soubory – Výukové materiály – Mluvnice_zápisy – Slovní 
druhy. 

Procvičování předpon s, z, vz: 

https://testi.cz/testy/cestina/s-z-vz/?sug 

https://www.mojecestina.cz/article/2009062601-test-psani-predpon-s-z-vz-1 

https://www.mojecestina.cz/article/2009101203-test-psani-predpon-s-z-vz-3  

Středa 

online hodina (skupina X od 8:00, skupina Y od 9:00)  

Čtvrtek 

Procvičování slovních druhů – ucebniceonline – ČJ 6 str. 38 – 39. Pokud potřebuješ, přečti si 
znovu poučku na str. 38. Vyzkoušej se: IC 38/1 – udělej alespoň polovinu cvičení. Prostuduj 
poučení a příklady na str. 39. Pak jistě zvládneš IC 39/4. 

Pátek 

online hodina (skupina X od 10:00, skupina Y od 11:00) 

  

6. C 

Tento týden si můžeš opravit známku ze čtenářského deníku – odevzdej nejpozději 22. 11. 

Pondělí  

Zopakuj si slovní druhy – umíš je vyjmenovat popořádku za sebou? Do mluvnice na novou 
stránku udělej zápis – v Teams – Soubory – Výukové materiály – Mluvnice_zápisy – Slovní 
druhy. 

Procvičování předpon s, z, vz: 

https://testi.cz/testy/cestina/s-z-vz/?sug 

https://www.mojecestina.cz/article/2009062601-test-psani-predpon-s-z-vz-1 



https://www.mojecestina.cz/article/2009101203-test-psani-predpon-s-z-vz-3 

 

Středa 

Procvičování slovních druhů – ucebniceonline – ČJ 6 str. 38 – 39. Pokud potřebuješ, přečti si 
znovu poučku na str. 38. Vyzkoušej se: IC 38/1 – udělej alespoň polovinu cvičení. Prostuduj 
poučení a příklady na str. 39. Pak jistě zvládneš IC 39/4. 

Čtvrtek 

online hodina (skupina X od 8:00, skupina Y od 9:00) 

Pátek 

Pověst – zapiš do sešitu znaky pověsti podle poučení v čítance na str. 149.  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5847 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3236 

 

 

Vyučující: Radka Habešová 

6. A 

Jazyk: 

o Procvičování pravopisu vlastních jmen: PS str. 16, cv. 3B - písemně do 17. 11., 

učebnice str. 19, cv. 4 - ústně společně. 

o Vytvoř plán města podle kritérií v příloze na Teams, kde pojmenuješ ulice, domy, 
náměstí, park, úřady a veřejné budovy, město a kraj do 19. 11. 

o Skloňování podstatných jmen rodu mužského, učebnice str. 21 přečti 

o Procvič učebnice str. 21, cv. 4, 5 - ústně 

Sloh: 

o Výtah z jakékoliv encyklopedie jednoho hesla do přílohy v Teams do 13. 11.  a jeho ústní 
prezentace na známky. 

Literatura: 

o Projekt vznik světa podle kritérií v Teams do 13. 11. Ulož do dokumentů na Teams a jeho 
sdílení a hodnocení v páteční hodině. 

o Čti si svou knihu, další zápis do ČD se blíží. 

Online hodiny: skupina X: středa 9:00, čtvrtek 9:00 a pátek 8:00,  

  skupina Y: úterý 11:00, čtvrtek 11:00 a pátek 9:00 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

6. C X 

Online lesson Monday  9 AM  

Unit 1 – Revising for the test - see criteria in teams - příspěvky 

CLASSBOOK page 18 all exercises  WORKBOOK page 12 all exercises 

Online lesson Friday  9 AM 

Unit 1 – Revising for the test 

Present simple – forming sentences – co procvičíme, nahraji do výukových materiálů 

WORKBOOK page 13 all exercises 

6. C Y 

Online lesson  Monday 10:05 AM  

Unit 1 – Revising for the test - see criteria in teams - příspěvky 

CLASSBOOK page 18 all exercises  WORKBOOK page 12 all exercises 

Online lesson Wednesday 10:05 AM 

Unit 1 – Revising for the test 

Present simple – forming sentences – co procvičíme, nahraji do výukových materiálů 

WORKBOOK page 13 all exercises 

 

Vyučující: Kateřina Kubásková  

6B 

(Online hodiny dle rozvrhu) pondělí: skupina A 9:00  skupina B 9:25 

Procvičování - přítomný průběhový (2B) - speaking 

Uč. str. 23/5, 6 PS 17/3 po vypracování zkontroluj v teams – výukové materiály/pracovní 
sešit 

úterý - státní svátek 

čtvrtek: skupina A 9:00  skupina B 9:25 

Testík – přítomný průběhový zápor, otázky, short answers  Writing - PS 17/4, 17/5 



 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba zásoba 2A – PS str. 81 

o Přítomný čas průběhový - PS str. 73/2.1 - 2.4 

o V učebnici si pročti str. 21/5, 6b, 7, projdi si cvičení + poslechy  

o PS str. 15/ 4, 5, 6 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.  

o Při on-line hodinách: 1. hodina - v učebnici str. 21/5, 6b,  budeme kontrolovat v PS str. 
15/4, 5. 3. hodina -  v učebnici str. 21/7 (tabulku k poslechovému cvičení si předem 
připravte do šk.sešitu), budeme kontrolovat v PS str. 15/6. 

o On-line 2. hodina bude probíhat pouze s třídou 6. B - opakování učiva (přítomný čas, 
prostý, průběhový) 

o Níže je odkaz na opakovací cvičení pro 6. A - je to dobrovolná domácí práce (budeme 
probírat s 6. B na 2. hodině), můžete si to také vyzkoušet 

https://wordwall.net/cs/resource/651320/simple-or-continuous-2  
https://wordwall.net/cs/resource/6154698/2a-present-simple-or-present-continuous  

Online hodina pro 6. A i 6. B bude probíhat dle normálního rozvrhu. 

Odkaz na poslechová cvičení: 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/audio?cc=global&selLanguage=en 

 

 

Vyučující: Kateřina Hejná  

6. A 

Online hodiny v době rozvrhu 

16. 11. 

Quarter term evaluation 

Correction a test unit 2 

18. 11. 

Present tenses 

Present simple x present continuous 

 

19. 11. 

A test – present tenses 

Projects – Animals all over the world p.31 

 

HW další nepravidelná slovesa,  

Procvičování present tenses (agendaweb) 

Pracovat na projektu 

 



MATEMATIKA 

Vyučující: Ladislava Srpová 

Desetinná čísla - učebnice 2. díl 

Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams. 

6. A 

16. 11. pondělí: online hodina (vždy půlka třídy) 12.00 skupina X; 13.00 skupina Y 

18. 11. středa: online hodina (vždy půlka třídy) 10.00 skupina X; 11.00 skupina Y 

19. 11. čtvrtek: samostatná práce DESETINNÁ ČÍSLA 

1) V učebnici (2. díl) str. 5 – 7 procvičuj si čtení a zápis desetinných čísel a jejich znázornění na 
číselné ose, většinu cvičení stačí vyřešit ústně, cv. 5/3 a 7/7(A i B) udělej písemně do školního 
sešitu (u cv. 3 si číselnou osu narýsuj podle pravítka, jeden dílek je 2mm), cvičení 7 si sám 
zkontroluj podle výsledků vzadu (str. 98).  

2) Cvičení na správné čtení desetinných čísel najdeš zde: 

https://wordwall.net/cs/resource/6764857/p%C5%99e%C4%8Dti-desetinn%C3%A1-
%C4%8D%C3%ADsla  

3) do školního sešitu si dále udělej tato cvičení (povinné): 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_46_2.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_46_3.pdf 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_46_4.pdf  

20. 11. pátek: online hodina (vždy půlka třídy): 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

 

6. B 

16. 11. pondělí: samostatná práce  

Procvičuj si matematické operace s přirozenými čísly - do školního sešitu vypočítej následující 
cvičení: 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_30_15.pdf 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_36_8.pdf 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_36_9.pdf 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_37_15.pdf 

 https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_30_14.pdf  

18. 11. středa: online hodina (vždy půlka třídy) 

8.00 skupina Y; 9.00 skupina X  



19. 11. čtvrtek: samostatná práce DESETINNÁ ČÍSLA 

1) V učebnici (2. díl) str. 5 – 7 procvičuj si čtení a zápis desetinných čísel a jejich znázornění na 
číselné ose, většinu cvičení stačí vyřešit ústně, cv. 5/3 a 7/7(A i B) udělej písemně do školního 
sešitu (u cv. 3 si číselnou osu narýsuj podle pravítka, jeden dílek je 2mm), cvičení 7 si sám 
zkontroluj podle výsledků vzadu (str. 98).  

2) Cvičení na správné čtení desetinných čísel najdeš zde: 

https://wordwall.net/cs/resource/6764857/p%C5%99e%C4%8Dti-desetinn%C3%A1-
%C4%8D%C3%ADsla  

3) do školního sešitu si dále udělej tato cvičení (povinné): 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_46_2.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_46_3.pdf 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_46_4.pdf 

20. 11. pátek: online hodina - 10.00 skupina Y; 11.00 skupina X 

 

6. C 

16. 11. pondělí: online hodina (vždy půlka třídy) - 9.00 skupina X; 10.00 skupina Y 

18. 11. středa: samostatná práce DESETINNÁ ČÍSLA 

1) V učebnici (2. díl) str. 5 – 7 procvičuj si čtení a zápis desetinných čísel a jejich znázornění na 
číselné ose, většinu cvičení stačí vyřešit ústně, cv. 5/3 a 7/7(A i B) udělej písemně do školního 
sešitu (u cv. 3 si číselnou osu narýsuj podle pravítka, jeden dílek je 2mm), cvičení 7 si sám 
zkontroluj podle výsledků vzadu (str. 98).  

2) Cvičení na správné čtení desetinných čísel najdeš zde: 

https://wordwall.net/cs/resource/6764857/p%C5%99e%C4%8Dti-desetinn%C3%A1-
%C4%8D%C3%ADsla  

3) do školního sešitu si dále udělej tato cvičení (povinné): 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_46_2.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_46_3.pdf 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_46_4.pdf 

19. 11. čtvrtek: online hodina  

8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

20. 11. pátek: samostatná práce - opakování, procvičování 

Procvičuj si matematické operace s přirozenými čísly - do školního sešitu vypočítej následující 
cvičení: 



https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_30_15.pdf 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_36_8.pdf 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_36_9.pdf 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_37_15.pdf 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_30_14.pdf 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Ladislava Srpová 

BUŇKA - stavební a funkční jednotka živých organismů (Učebnice str. 20 – 23) 

Samostatná práce: 

Zopakuj si poznatky o jednotlivých částech buňky = ORGANELÁCH (jak je nazýváme, jak vypadají 
a k čemu slouží). Porovnej stavbu rostlinné a živočišné buňky.  

Zajímavé hry a cvičení k tréninku najdeš zde:  

https://wordwall.net/cs/community?localeId=1029&query=bu%C5%88ka  

Podívej se na video: Živá buňka jako továrna  

Na online hodině si poslechneme připravené prezentace některých vašich spolužáků  

(6. C Terezka a Matěj, 6. A Natálka)  

a POZOR, napíšeme si opakovací testík (kvíz) - zopakuj si pojmy: producent, konzument, 
rozkladač, parazit, predátor, symbióza, u každého bys měl umět uvést příklad. Také si zopakuj 
stavbu mikroskopu (popsat jeho části) a další pomůcky a přístroje k pozorování přírody. Jaký je 
rozdíl mezi pozorováním a pokusem? 

Online hodina: 6. C středa 18. 11. 2020 ve 12.00 hod  

  6. A čtvrtek 19. 11. 2020 ve 12.00 hod 

 

 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Moje milá třído, tento týden pokračujeme tématem viry. 

Online hodina v pondělí v 10.00 - zopakujeme stavbu těla viru, jeho rozmnožování, nově virová 
onemocnění a jejich léčba. Mějte připravené informace k vámi vybraným  virovým 
onemocněním (to byl úkol na minulou hodinu, ne všichni se dostali ke slovu). 

Online hodina ve středu ve 12.00 -  procvičíme vše, co jsme se naučili o virech, čeká vás pexeso, 
doplňování textu, soutěž - hora. Opět přes www.nearpod.com. Těším se na nejrychlejší 
vrcholové sportovce:) 



VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. A) 

Zdravím vás milí šesťáci. 😊 

V pondělí v 10:05 se sejdeme na online hodině. Připravte si, prosím, své sešity a učebnici. 

 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. B) 

Zdravím vás milí šesťáci.  😊 

Online hodina bude rozdělena: skupina X 8:05, skupina Y 11:00. Připravte si, prosím, sešit  

a učebnici. 

 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online hodina ve čtvrtek 11:00  

MÍSTO, KDE ŽIJEME – další prezentace referátů 

 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Online hodina: 6. A - pátek 12.00 hod., 6. B - čtvrtek - 12.00 hod., 6. C - pátek - 10.00 hod. 

Na výuku si připrav atlas str. 12 – 13 (obecně zeměpisná mapa světa), sešit, psací potřeby, 
učebnici str. 15 – 16. 

Bude zaslán zápis Vývoj poznání o vesmíru a Rovnoběžky. Při online hodině si vysvětlíme  
a procvičíme. V hodině budou zadány 2 otázky. Kdo je nestihne udělat v hodině, pošle je týž den 
do 16:00 hod. 

Zápisy by měly být hotovy do čtvrtka 19. 11., protože je budete potřebovat při hodině. 

V závěru hodiny bude krátký test na téma Vesmír. 

Postup narýsování pro ty, co si zápisy nemohou vytisknout, bude v ZADÁNÍ v Teams. 

Odpovědi vždy posílejte do ZADÁNÍ v Teams. 

 

Kdo by měl zájem o zeměpisnou olympiádu, nahlaste se. Pokud se uskuteční, tak  
pravděpodobně formou online. Pro zájemce budu posílat přípravu. 

 

 



DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Tento týden 17. listopadu slavíme státní svátek. Zjisti, jak se jmenuje a proč se slaví. Poznatky 
zapiš do sešitu. 

Starověký Egypt  

Čti si v učebnici o Egyptě (s. 39 - 44) 

Online hodiny - 6. A pátek 10 h, 6. B středa 10 h, 6. C úterý 10 h. 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Hmotnost tělesa 

Přečtete si v učebnici na str. 28 a 29 článek o hmotnosti tělesa. Zápis do sešitu najdete v Teams 
v souborech, stejně tak popis dalšího pokusu.  

Pokus – hopsající rozinky 

Online hodiny - 6. B pátek 9.00 h, 6. C  středa 11.00 h.  

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná  

6. A a 6. C 

Online Deutschstunden: podle rozvrhu 

pondělí: skupina X 11.00 - 11.20, skupina Y 11.25 - 11.45 

Zopakování tykání/vykání, slovesa spielen, mögen, zápis do sešitu, uč. str. 20/7 - poslech, tvorba 
vlastního textu. 

DÚ na ČT: PS 13/12 - zadáno v Teams 

čtvrtek: skupina X 10.00 - 10.25, skupina Y 10.25 - 10.50   

Zápor, práce s učebnicí, PS 12/7. 

 

 

 



 

Vyučující: Lenka Košťálová (6. B) 

Hallo Kinder! 

Online hodiny: pondělí - 1. skupina 11.00 – 11.30, 2. skupina 11.30 – 12.00.  

V pondělí ústní zkoušení - umíš odpovědět na mých 7 dotěrných otázek, všechny máte v sešitě  
z minulých online hodin. Začnete pracovat na projektu, připravte si čistý papír A 4, nejlépe 
tvrdý. Zadání a kritéria práce v Teams. 

  čtvrtek - 1. skupina 10.00 – 10.30, 2. skupina 10.30 – 11.00.   

Ve čtvrtek hra na reportéry - položíš někomu 7 otázek, druhý ti na ně odpoví. Práce na projektu 
a v pracovním sešitě. 

 

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

Hallo Kinder! 😊 

Domácí úkol - PS 11/2 

             slovíčka -  PS str. 17 (první sloupeček - od heißen k dort) 
Program online hodin – 1. lekce: skloňování sloves: wohnen, heißen, kommen; poslechová 
cvičení (UČ. str. 19) 

Online Deutschstunde:  

ROZDĚLENÍ PODLE TOHO, DO JAKÉ TŘÍDY CHODÍTE.  

Pondělí 6. A - 11:00 - 11:45, 6. C 11:55 – 12:40 

Čtvrtek 6. A - 10:05 – 10:50, 6. C 11:55 – 12:40 

Pokud máte nějakou otázku nebo problém, napište!  😊 

 

 

Vyučující: Karolina Scalabroni (6. A, 6. B a 6. C) 

Du: zadání v TEAMS - školní sešit 

Online hodiny dle rozvrhu. 

Uč str.  19, 20 

PS str. 12, 12 

 

 



FRANCOUZSVKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 

Bonjour, mes amis, ça va? :-) 

Uvidíme se na video hodině v pondělí i v 11 a ve čtvrtek v 10h05, tzn. v čase, kdy máš FJ  
v rozvrhu, v Teams.  

Vaším úkolem je a vždycky bude si samostatně projít, co jsme v hodinách dělali, opakovat si 
slovíčka (zejména jejich psaním na papír.) Všechno ostatní si povíme na hodině. 

Bonne chance  Au revoir! 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Vyučující: Soňa Nečesaná (6. C) 

Dobrovolný úkol:  

A je tu další nabídka tvoření na doma! Někdy si to ani neuvědomujeme, ale v našem okolí se 
ukrývají neobyčejné poklady. Třeba v misce s ovocem a zeleninou. Nevěříte? Stačí jen pozorně 
se dívat! 

Jak na to? 

1. Vydejte se po bytě na průzkum. Úkol zní jasně: ukořistit nějaké ovoce nebo zeleninu. 

2. Rozkrojte ovoce nebo zeleninu tak, abyste získali plátek. Dejte pozor, ať se neříznete – nebo 
požádejte o pomoc dospělého. 

3. Zapomeňte na to, že tohle ovoce nebo zeleninu dobře znáte. Podívejte se na ně novýma 
očima a pozorně zkoumejte jeho strukturu. 

4. Pokuste se objevenou strukturu nakreslit. Můžete si pohrát se „zoomováním“. Ano, to je 
funkce fotoaparátu, pomocí níž zvětšujeme okolí. 
Lidé to ale také dovedou! Prostě semínka a dužinu kreslete zvětšené. 

5. Struktury můžete kreslit nebo malovat jakoukoliv technikou. Zajímavé jsou nejen barevné, ale 
i jednou barvou. Můžete dokonce vytvořit celý cyklus – různými technikami. Příklad zde: 

https://zsdobrichovice-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/_layouts/15/Doc.aspx?source
doc=%7B03A4737D-DA35-4563-8B27-
7988ADDF694F%7D&file=kiwi%20zoom.docx&action=default&mobileredirect=true 

6. Vzniklý obrázek nezapomeňte poslat na adresu necesana@zsdobrichovice.cz a pochlubit se 
se svým výtvorem.  

Zadání je tentokrát na dva týdny - do 27. 11. 2020 

 

 



Vyučující: Hana Tuháčková (6. A, 6. B) 

Dobrovolný úkol: 

Umění (být) doma - výzva Národní galerie (z období první distanční výuky) 

Návod na tvoření najdeš zde: https://ngp-prod.brainz.cz/storage/1207/umeni_-byt-
_doma_vyzva_1-3.pdf 

Výsledek své tvorby vyfoť a pošli na mail - tuhackova@zsdobrichovice.cz 

Moc vás zdravím a těším se na vaši tvorbu! 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vyučující: Hana Tuháčková 

Dobrovolný úkol: 

HUDEBNÍ VÝZVA 

Již ve škole jsme si ukázali, že hudební nástroje můžeme udělat z obyčejných věcí, které nás 
obklopují. 

Rozhlédni se okolo sebe (projdi svůj pokoj, váš byt, dům, zahradu, …) a vyber si předmět/y, 
které bys mohl/a použít jako hudební nástroj. Potom si vymysli rytmus/rytmickou variaci 
skládající se z více rytmů (ve škole jsme pracovali se 4/4 taktem) a tento rytmus/rytmickou 
variaci zahraj a natoč z toho krátké video nebo zvukový záznam a pošli mi to na mail – 
tuhackova@zsdobrichovice.cz. 

Neboj se zapojit celou rodinu. Vyzkoušíš si tak hned několik rolí: skladatel, dirigent, vedoucí 
kapely. 

Těším se na výsledky HUDEBNÍ VÝZVY!!! 

 

 

 


