6. ročník (týden 23. 11. – 27. 11. 2020)
ČESKÝ JAZYK
Vyučující: Jana Klimtová (6. B a 6. C)
6. B

Pondělí
Procvičování slovních druhů
https://www.skolasnadhledem.cz/game/504
https://www.skolasnadhledem.cz/game/756

Zopakuj si pádové otázky - učebnice str. 11
https://www.skolasnadhledem.cz/game/8
https://www.skolasnadhledem.cz/game/9

Úterý
Pověst – Přečti si pověst Dům U Černého kohouta (najdeš ji v Teams – Soubory – Výukové
materiály). Dokážeš po přečtení odpovědět na všechny otázky za textem?
Středa
online hodina (skupina X od 8:00, skupina Y od 9:00)
Čtvrtek
Podstatná jména konkrétní a abstraktní – učebnice str. 13 – prostuduj poučku a cv. 1 – 3 ústně,
písemně PS str. 13/2A
Pátek
online hodina (skupina X od 10:00, skupina Y od 11:00)

6. C

Pondělí
Procvičování slovních druhů
https://www.skolasnadhledem.cz/game/504
https://www.skolasnadhledem.cz/game/756

Zopakuj si pádové otázky - učebnice str. 11
https://www.skolasnadhledem.cz/game/8
https://www.skolasnadhledem.cz/game/9

Úterý
online hodina (skupina X od 9:00, skupina Y od 8:00)
Středa
Podstatná jména konkrétní a abstraktní – učebnice str. 13 – prostuduj poučku a cv. 1 – 3 ústně,
písemně PS str. 13/2A.
Čtvrtek
online hodina (skupina X od 8:00, skupina Y od 9:00)
Pátek
Pověst – Přečti si pověst Dům U Černého kohouta (najdeš ji v Teams – Soubory – Výukové
materiály). Dokážeš po přečtení odpovědět na všechny otázky za textem?

Vyučující: Radka Habešová
6. A

Jazyk:
o Prezentace Města: Vytvoř plán města podle kritérií v příloze na Teams, kde pojmenuješ
ulice, domy, náměstí, park, úřady a veřejné budovy, město a kraj.
o Skloňování podstatných jmen rodu mužského, učebnice str. 21, cv. 5 – ústně.
o Pravopis: koncovky podstatných jmen PS str. 18, cv. 6 - doplň do 2. hodiny jazyka tento
týden.
o Odchylky od skloňování částí těla: učebnice str. 23.
o Procvičení: učebnice str. 23, cv. 2 - ústně, str. 24, cv. 4 - písemně do sešitu procvičení.
Literatura:
o Připrav si tři věty popisu prostředí z knihy, kterou právě čteš.
o Přečti si úryvek v čítance str. 148 – 149, zapiš do sešitu Literatura autora, název knihy
a odpovědi na otázky za textem č. 3, 4 do hodiny literatury tento týden.
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
An online test Unit 1 - see zadání in Teams at 8:55
Online lesson Tuesday 11:55 AM
Unit 2 A Animals
Classbook p. 20 – Our school trip – ex. 1 a, b and 3
Workbook p. 14 ex. 1, 2
Online lesson Friday 9 AM
A test unit 1 corrections
Classbook p. 21 ex. 4 + 5 a, b + 6 a – Present continuous practice
Workbok p. 14 ex. 3

6. C Y
Online lesson Monday 10:05 AM
An online test Unit 1 - see zadání in Teams at 10:00
Online lesson Tuesday 9 AM
Unit 2 A Animals
Classbook p. 20 – Our school trip – ex. 1 a, b and 3
Workbook p. 14 ex. 1, 2
Online lesson Wednesday 10:05 AM
A test unit 1 corrections
Classbook p. 21 ex. 4 + 5 a, b + 6 a – Present continuous practice
Workbok p. 14 ex. 3

Vyučující: Kateřina Kubásková
6B

Pondělí
skupina A 9:00, skupina B 9:25
(2C) slovní zásoba – animals, uč. str. 24/1, 2, 3
PS 18/1 samostatně - po vypracování si zkontroluj s řešením v teams + opakuj si slovní zásobu
2A - 2C a vypiš si neznámá slova do školního sešitu.
Úterý
skupina A v 12:50, skupina B v 13:20
Present simple/cont.
Uč. str. 24/4, 25/5ab
PS 19/3
PS 19/4 samostatně - po vypracování si zkontroluj s řešením v teams
Čtvrtek
skupina A 9:00, skupina B 9:25
Testík – slovní zásoba ANIMALS
PS 19/5
DÚ: opakuj si slovní zásobu 2A – 2C

Vyučující: Hana Kráslová

o Slovní zásoba zásoba 2B – PS str. 81
o Přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý - PS str. 73/2.1 - 2.5
o V učebnici si pročti str. 22/1, 2, 3 , 4, 5 projdi si cvičení + poslechy
o PS str. 16 – 17 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.
o Při on-line hodinách: 1. hodina - v učebnici str. 22 - 23/1, 2, 3 budeme kontrolovat v PS
str. 16/1. 2. hodina - v učebnici str. 23/4, budeme kontrolovat v PS str. 16-17/2, krátký
testík - přítomný čas průběhový. 3. hodina – v učebnici str. 23/5, budeme kontrolovat v
PS str. 17/3, 4, 5.
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
23/11 + 25/11
Revision present tenses

26/11
Revision test – summary present simple and continuous

HW další nepravidelná slovesa
Slovíčka 3A
Dokončit projekt– Amazing animals

MATEMATIKA
Vyučující: Ladislava Srpová

Desetinná čísla - učebnice 2. díl
Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams.

6. A

23. 11. pondělí: online hodina - 12.00 skupina X; 13.00 skupina Y
24. 11. úterý: samostatná práce - čtení a zápis desetinných čísel
1) práce s učebnicí - str. 13 – prostuduj a do sešitu opiš rámeček - desetinné číslo řádu
miliontin, cv. 7 a 8 si udělej ústně, na str. 14 cv. 9 ústně (správně přečti čísla), cv. 12 a 13A si piš
do sešitu, potom zkontroluj podle výsledků na str. 99.
2) procvičuj se online: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3274
25. 11. středa: online hodina - 10.00 skupina X; 11.00 skupina Y
26. 11. čtvrtek: samostatná práce - čtení, zápis a porovnávání des. čísel
1) Připomeň si, jak jsme v hodině desetinná čísla porovnávali, a do sešitu trénuj - str. 17/6A, 7
2) V Teams bude připraven pracovní list na zápis a porovnávání des. čísel.
Vyplň ho a odevzdej do čtvrtka večer (20.00 hod)
3) Dobrovolně - cvičení online

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-slovne-2-uroven/9311
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-porovnavani-desetinna-2-uroven/8485
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3265
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3367
27. 11. pátek: online hodina (vždy půlka třídy): 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X

6. B

23. 11. pondělí: samostatná práce - čtení a zápis desetinných čísel
Procvičuj si v učebnici (2. díl) práci s desetinnými čísly:
Str. 9 – prostuduj rámeček a cv. 2 si udělej ústně, cv. 3 a 4 písemně - čísla zapisuj do sešitu a pak
sám zkontroluj (str. 98)
Str. 10 - podívej se na druhý rámeček (např. 8,3 = 8,30), zapiš do sešitu, cv. 7 udělej ústně
Str. 11 – prostuduj rámeček - desetinné číslo řádu tisícin, zapiš si do sešitu
Str. 12 – cv. 2 a 3 si udělej ústně
A ještě něco pro radost: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3274
24. 11. úterý: online hodina - 9.00 skupina X; 10.00 skupina Y
25. 11. středa: online hodina - 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X
26. 11. čtvrtek: samostatná práce - čtení, zápis a porovnávání des. čísel
1) Práce s učebnicí: písemně si udělej cv. 14/ 12, 13A – zapisuj si čísla do sešitu a pak zkontroluj
podle výsledků (str. 99).
Připomeň si, jak jsme v hodině desetinná čísla porovnávali, a do sešitu trénuj - str. 17/6A, 7
2) V Teams bude připraven pracovní list na zápis a porovnávání des. čísel.
Vyplň ho a odevzdej do čtvrtka večer (20.00 hod)
3) Dobrovolně - cvičení online
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-slovne-2-uroven/9311
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-porovnavani-desetinna-2-uroven/8485
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3265
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3367
27. 11. pátek: online hodina - 10.00 skupina Y; 11.00 skupina X

6. C

23. 11. pondělí: online hodina - 9.00 skupina X; 10.00 skupina Y
24. 11. úterý: online hodina – 8.00 skupina X; 12.00 skupina Y
18. 11. středa: samostatná práce - čtení, zápis a porovnávání des. čísel
1) Práce s učebnicí: písemně si udělej cv. 14/ 12, 13A – zapisuj si čísla do sešitu a pak zkontroluj
podle výsledků (str. 99).
Připomeň si, jak jsme v hodině desetinná čísla porovnávali, a do sešitu trénuj - str. 17/6A, 7
2) V Teams bude připraven pracovní list na zápis a porovnávání des. čísel.
Vyplň ho a odevzdej do středy večer (20.00 hod)
26. 11. čtvrtek: online hodina - 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X
27. 11. pátek: samostatná práce - procvičování
Cvičení online:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3274
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-slovne-2-uroven/9311
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-porovnavani-desetinna-2-uroven/8485
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3265
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3367

PŘÍRODOPIS
Vyučující: Ladislava Srpová

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy (Učebnice str. 24 – 25)
Samostatná práce: Přečti si kapitolu na straně 24 až 25, prostuduj si obrázky.
Poslechni si prezentaci: 6. třída (Př, 13) - Jednobuněčnost a mnohobuněčnost
Promysli si, jak bys odpověděl na otázky na konci kapitoly na str. 25
V Teams najdeš PL k tomuto tématu. Je to dobrovolná práce, kterou ráda ohodnotím
jedničkou. Můžeš vyplnit přímo ve Wordu (otevři v desktopové aplikaci) a odevzdat
do pátku 27. 11.
Na online hodině si vše společně vysvětlíme, a navíc si poslechneme připravené prezentace
některých vašich spolužáků (6. C Terezka, Jakub; 6. A Tobiáš).
Online hodina: 6. C středa 25. 11. ve 12.00 hod, 6. A čtvrtek 26. 11. ve 12.00 hod.

Vyučující: Lenka Košťálová

Moje milá třído, viry už známe a čekají nás bakterie.
Online hodina v pondělí v 10.00 - zopakujeme si viry a poté pokračujeme bakteriemi
Online hodina ve středu ve 12.00 - pozor změna, ve středu 25. 11. nebude, jedu k lékaři,
podívejte se na video o bakteriích (trvá cca 30 min.) a do sešitu odpovíš na mnou připravené
otázky. V Teams najdeš odkaz.

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

DĚJEPIS
Vyučující: Irena Syblíková

Starověký Egypt
Shlédni dva krátké dokumenty a odpověz písemně celou větou do sešitu na otázky:
1. Jak vypadá velká sfinga v Gíze?
2. Jak se jmenuje nejvyšší pyramida v Gíze?
3. Nakresli si obrázek k tématu do sešitu.
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2351-stavba-cheopsovy-pyramidy
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2267-sfinga-ve-starovekem-egypte
Stále platí četba učebnice s. 39 - 44.
Online hodiny - 6. A pátek 10 h, 6. B středa 10 h, 6. C úterý 10 h.

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. 16 - 17.
Bude zaslán zápis Poledníky. 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 26. 11., protože je budete potřebovat při hodině.
V závěru hodiny zhodnotíme test - 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.

FYZIKA
Vyučující: Anna Skotáková

Určení hmotnost tělesa
Prohlédněte si v učebnici na str. 31 obrázky různých vah, rozhlédněte se, jaké váhy máte
a používáte doma
Pokus – lávová lampa
Online hodiny – 6. A úterý 9.00h, 6. B pátek 9.00 h, 6. C středa 11.00 h.

NĚMECKÝ JAZYK
Vyučující: Lenka Košťálová (6. B)

Hallo Kinder!
Online hodiny: pondělí - 1. skupina 11.00 – 11.30, 2. skupina 11.30 – 12.00.
V pondělí nás čeká trocha gramatiky, naučíme se časovat slovesa, která známe, v různých
osobách - uč. str. 19.
čtvrtek - 1. skupina 10.00 – 10.30, 2. skupina 10.30 – 11.00.
Ve čtvrtek budeme procvičovat slovesa, otázky, odpovědi, čekají nás poslechová cvičení a PS.

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
Procvičování záporu - zápis najdeš v poznámkovém bloku skupiny, nové - tvoření sloves ve
3. os. č. j.
DÚ na ČT: PS 15/ 3a +b - vypracuj, ofoť a pošli do zadání v Teams hlavní skupiny
Dobrovolný DÚ: uč. str. 22/10 - Comics (obrázkový příběh) - přesné pokyny k vypracování
najdeš v zadání úkolu hlavní skupiny
čtvrtek: skupina X 10.00 - 10.25, skupina Y 10.25 - 10.50
Procvičování, poslechová cvičení - PS 13/9, 10, 11

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

Hallo Kinder! 😊
Pondělí – test (dny, čísla, otázky: Jak se jmenuješ? Kde bydlíš? Odkud jsi?
Program online hodin – 1. lekce, uč. str. 20
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://zsdobrichovicemy.sharepoint.com/:w:/r/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/_layouts/15/Doc.aspx?source
doc=%7B03A4737D-DA35-4563-8B277988ADDF694F%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!!!

