
6. ročník (týden 2. 11. – 6. 11. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

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

6. B 

Pondělí: Slova příbuzná a pravopis 

ucebnice.online - ČJ 6 str. 29 interaktivní cvičení v dolní části stránky (klikni na černobílou ikonu 
IC), str. 30/2, 31/3, 32/1 - všechny otevři a řeš jako IC 

do mluvnice si napiš zápis Souhláskové skupiny (v Teams – Soubory – Výukové materiály) 

Úterý: Pohádková postava – nakresli na novou stránku do sešitu libovolnou pohádkovou postavu  
a dopiš nejméně 5 jejích typických vlastností (vzhled, chování). Stránku vyfoť a pošli mi do chatu  
v Teams. 

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

Čtvrtek: Předpony s-, z-, vz- 

podívej se na výklad (stačí 4 minuty): https://www.youtube.com/watch?v=fsT7-HXjTok  

ucebnice.online - ČJ 6 str. 33 – znovu si přečti všechny poučky, pak IC 2/ str. 33 a promysli 
cv.4/str.33 – řešení si řekneme na hodině 

do mluvnice si napiš zápis Předpony s-, z-, vz- (v Teams – Soubory – Výukové materiály) 

Nakonec se otestuj, jak rozumíš látce:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/492 

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

  

6. C 

Pondělí: Slova příbuzná a pravopis 

ucebnice.online - ČJ 6 str. 29 interaktivní cvičení v dolní části stránky (klikni na černobílou ikonu 
IC), str. 30/2, 31/3, 32/1 - všechny otevři a řeš jako IC 

do mluvnice si napiš zápis Souhláskové skupiny (v Teams – Soubory – Výukové materiály) 

Úterý: online hodina (skupina X od 9:00, skupina Y od 10:00) 

Středa: Předpony s-, z-, vz- 

podívej se na výklad (stačí 4 minuty): https://www.youtube.com/watch?v=fsT7-HXjTok  

ucebnice.online - ČJ 6 str. 33 – znovu si přečti všechny poučky, pak IC 2/ str. 33 a promysli 
cv.4/str.33 – řešení si řekneme na hodině 



do mluvnice si napiš zápis Předpony s-, z-, vz- (v Teams – Soubory – Výukové materiály) 

Nakonec se otestuj, jak rozumíš látce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/492 

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

Pátek: Pohádková postava – nakresli na novou stránku do sešitu libovolnou pohádkovou postavu  
a dopiš nejméně 5 jejích typických vlastností (vzhled, chování). Stránku vyfoť a pošli mi do chatu  
v Teams. 

 

Vyučující: Radka Habešová (6. A) 

Jazyk: 

o Podstatná jména obecná a vlastní – učebnice str. 17 - 19 – zápis pravidel,  

o uč. str. 18, cv. 2 – ústně, PS str. 14, cv. 5 – písemně a PS str. 15, cv. 2 a) e) – písemně 

o Procvičování látkových, hromadných a pomnožných podstatných jmen: 

o https://www.youtube.com/watch?v=jaap_tu-Id4 

o Pravopis – koncovky podstatných jmen: PS str. 17, cv. 2 – písemně 

Sloh: 

o Popis postavy podle osnovy a kritérií přílohy v Zadání v Teams vypracuj do 5.11. 

Literatura: 

o Čítanka str. 31 Země jako cibule – přečti si a vypracuj úkoly za textem str. 32, otázka  
č. 2, 3, 4 do sešitu Literatura 

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

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Starověký Egypt: Ke starověkým staroorientálním státům patří Egypt. Zjisti odpovědi na otázky  
a odpověz do sešitu celou větou. 

Ve kterém světadíle leží Egypt? 

Jak se jmenuje velká řeka, která protéká Egyptem? 

Nakresli si barevně mapu Egypta podle učebnice s. 39 a popiš ji. 

Vysvětli, proč žili Egypťané hlavně v zeleném pruhu podél Nilu. 

Shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=lDr0cJUu1Fg 

a pracuj s učebnicí dějepisu. 

Online hodina v Teams  bude v úterý: 6. A 9:30, 6. B 10:30, 6. C 11:30h. 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

6. C X 

Online lesson Monday 2. 11.  9 AM unit 1 C 

CLASSBOOK page 13 exercises 5 a, b + 6 a, b 

Opakujeme Question words – WHERE – KDE, WHEN – KDY, WHAT TIME – V KOLIK HODIN, WHY - 
PROČ, WHAT – CO/JAKÝ, HOW MANY/MUCH - KOLIK 

WORKBOOK page 9 exercises 5, 6 

Revising for the online 10 minutes test on Wednesday 4. 11. unit 1C - zadám do ZADÁNÍ před 12 h 

Online lesson Wednesday 4. 11. 12 AM unit 1D 

An online 10 minutes test – unit 1 C  see ZADÁNÍ  

CLASSBOOK page 14 unit 1 D At home  - let´s talk about chores (domácí práce) exercises 1 a, b, c – 
listening 

Stejné zadání učiva mají děti v poznámkovém bloku. 

 

6. C Y 

Online lesson  Monday 2. 11. 10 AM unit 1 C 

CLASSBOOK page 13 exercises 5 a, b + 6 a, b 

Opakujeme Question words – WHERE – KDE, WHEN – KDY, WHAT TIME – V KOLIK HODIN, WHY - 
PROČ, WHAT – CO/JAKÝ, HOW MANY/MUCH - KOLIK 

WORKBOOK page 9 exercises 5, 6 

Revising for the online 10 minutes test on Wednesday 4.11.  unit 1C - zadám do ZADÁNÍ před 10 h 

Online lesson  Wednesday 4. 11. 10 AM unit 1 D 

An online 10 minutes test – unit 1 C  see ZADÁNÍ  

CLASSBOOK page 14 unit 1 D At home  - let´s talk about chores (domácí práce) exercises 1 a, b, c – 
listening 

Stejné zadání učiva mají děti v poznámkovém bloku. 

 

 

 



Vyučující: Hana Kráslová 

o Opakování - slovní zásoba k lekci 1A-D: PS str. 80 - 81 

o Přítomný čas prostý/průběhový opakování - oznam. věta, tázací, zápor, číslovky řadové, 
měsíce -  PS str. 72/1.1 - 1.5, příslovce četnosti PS str. 72/1.6 

o V učebnici si pročti str. 18/1a,c projdi si cvičení + poslechy  

o PS str. 12 - celá strana, str. 13/4, 5 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.  

o Při on-line hodinách: 1.  hodina budeme probírat v učebnici str. 18/1a,c, budeme 
kontrolovat v PS str. 12/1, 2, str. 13/4 ,5. 2. hodina - budeme kontrolovat v PS str. 12/3a, b, 
pokusíme se též vyplnit a poslat zpět zkušební testík, který vám pošlu během této hodiny. 

o Příprava na test UNIT 1 - termín: 11. 11. 2020 - Slovní zásoba UNIT 1, přítomný čas prostý 
- oznamovací, záporné věty, otázky Y/N + krátké odpovědi, otázky WH + odpovědi, 
číslovky řadové,  měsíce, příslovce četnosti, slovní výrazy - učebnice str. 14/1 

Online hodina pro 6. A bude probíhat ve středu 8:00 – 8:45, v pátek 10:00 – 10:45 

Online hodina pro 6. B bude probíhat ve středu 11:00 – 11:45, v pátek 9:00 – 9:45 

Odkaz na poslechová cvičení: 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit01/audio?cc=global&selLanguage=en 

 

Vyučující: Kateřina Hejná  

6. A 

Online hodiny v době rozvrhu 

2. 11. 

2D The story of Chicken Licken 

Present simple versus present continuous (interactive board) 

WB p. 19/3, 4 

 

4. 11. 

Object pronouns 

Revision – possessive adjectives, subject pronouns, new- object pronouns 

27/4 

WB ex. (p. 20 + 21) 

 

5.11. 

Object pronouns – ex.   Revision Unit 2 p. 30 



HOMEWORK 

Opakování lekce 2 

Object pronouns: 

https://kahoot.it/challenge/05373661?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1603392934235 

Present simple x present continuous: 

https://kahoot.it/challenge/04388419?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1603393055115 

 

 

Vyučující: Kateřina Kubásková  

6B 

Pondělí online hodina, POZOR ZMĚNA (rozdělení do skupin v Bakalářích a v chatu skupiny): 

Skupina A 9:00 

Skupina B 9:30 

Slovní zásoba – animals, uč. 20/1, 2 

Přítomný průběhový (kladné věty), vyjádření času, uč. str. 21/4, 5 

Samostatně: PS str. 14/1, 2, 3. Po vypracování zkontroluj s řešením v soubory/výukové 
materiály/Pracovní sešit řešení 

Úterý  

Test Unit 1 – v TEAMS zadání. Na testu pracujte samostatně. Objeví se v zadání v úterý 8:00  
a uzavře se v 18:00. Součástí testu je poslech. Je také v zadání.  

Čtvrtek online hodina, POZOR ZMĚNA: 

Skupina A v 9:00 

Skupina B v 9:30 

Opakování slovní zásoby 

Přítomný průběhový (zápor), uč. str. 21/6, 7 a, b 

Samostatně: PS uč. str. 15/5. Po vypracování zkontroluj s řešením v TEAMS. 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

Vyučující: Ladislava Srpová 

Obvod a obsah čtverce a obdélníku, jednotky délky a obsahu 

Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams. 

6. A + 6. B  

2. 11. pondělí: online hodina (vždy půlka třídy)  

6. A - 9.00 skupina Y; 12.00 skupina X 

6. B – 8.00 skupina X; 10.00 skupina Y 

3. 11. úterý: samostatná práce  

1) V učebnici na str. 53 prostuduj A - Aniččino schéma, jak převádí jednotky délky, zakresli do 
sešitu, na začátek její řady ale přidej také kilometry (km), opiš si do sešitu převody z růžového 
rámečku, potom vypracuj do sešitu cvičení ze str. 54/ 5, 8A písemně, ostatní cvičení (4, 6, 7) 
udělej ústně.  

2) Vyplň pracovní list na převody jednotek délky, který bude připravený v Teams (zadání - “PL 
jednotky délky”), odevzdej do úterý večer (nejpozději do 20.00 hod). Můžeš ho vyplnit přímo  
v počítači, jde o dokument Word. 

3) dobrovolně můžeš ještě převody jednotek délky trénovat na: 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-
delky/vyber.htm 

nebo 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class
=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid 

4. 11. středa: samostatná práce 

1) Obvody obrazců - pracuj s učebnicí na str. 56, prostuduj si rámeček, cv. 56/1 proveď ústně, 
cv. 56/2 udělej do sešitu - vždy obkresli náčrtek s rozměry a pak proveď výpočet, u výsledku 
nezapomeň na jednotky!   

2) Na str. 57 v učebnici řeš slovní úlohy 57/3 a 57/5, do sešitu vždy proveď náčrtek, zápis, 
výpočet a nezapomeň napsat odpověď. U výsledků musí být správné jednotky! 

3) trénuj výpočet obvodu čtverce, obdélníku a trojúhelníků na:  

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_pocitame_obvody.htm  

5. 11. čtvrtek: online hodina (vždy půlka třídy) - obsah obrazce, jednotky obsahu 

6. A - 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

6. B – 11.00 skupina X; 12.00 skupina Y 



6. 11. pátek  

1) Do školního sešitu opiš rámeček ze str. 58 – jednotky obsahu, dále i schéma převodů na  
str. 59/B (Anička + růžový rámeček). Cvičení 59/1 proveď ústně - obrazce ve čtvercové síti, 
vypočítej jejich obsah podle počtu čtverečků. Dále str. 60/3 ústně - odhadni, pak přeměř, cv. 5 
ústně - najdi chyby po Pepovi, cv. 6 celé, 7A písemně do sešitu (piš celé převody,  
např. 5 ha = 50 000 m2) 

2) Vyřeš slovní úlohy na výpočet obvodu a obsahu z pracovního listu, který najdeš v Teams (ve 
výukových materiálech). U každé úlohy udělej náčrtek, zápis, výpočet a odpověď. Řeš do sešitu 
školního, potom vyfoť a vlož v Teams do připraveného zadání (“PL - obvod a obsah”). 

3) Dobrovolně: 

převody jednotek obsahu můžeš ještě trénovat na: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematik
a&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=13.+Jednotky+obsahu+-
+p%C5%99evody#selid 

nebo se přezkoušej z převodů různých jednotek (délka, obsah, hmotnost, čas) pomocí tohoto 
kvízu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5378 
 

6. C 

Obvod a obsah čtverce a obdélníku, jednotky délky a obsahu 

Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams. 

2. 11. pondělí: samostatná práce - jednotky délky  

1) V učebnici na str. 53 prostuduj A - Aniččino schéma, jak převádí jednotky délky, zakresli do 
sešitu, na začátek její řady ale přidej také kilometry (km), opiš si do sešitu převody z růžového 
rámečku, potom vypracuj do sešitu cvičení ze str. 54/ 5, 8A písemně, ostatní cvičení (4, 6, 7) 
udělej ústně.  

2) Vyplň pracovní list na převody jednotek délky, který bude připravený v Teams (zadání: “PL 
jednotky délky”), odevzdej do úterý večer (nejpozději do 20.00 hod). Můžeš ho vyplnit přímo  
v počítači, jde o dokument Word. 

3) dobrovolně můžeš ještě převody jednotek délky trénovat na: 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-
delky/vyber.htm 

nebo 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class
=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid 

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

 
Téma: Obvody a obsahy obrazců, jednotky délky a obsahu 



4. 11. středa: samostatná práce - obvody obrazců 

1) Pracuj s učebnicí na str. 56, prostuduj si rámeček, cv. 56/1 proveď ústně, cv. 56/2 udělej do 
sešitu - vždy obkresli náčrtek s rozměry a pak proveď výpočet, u výsledku nezapomeň na 
jednotky!   

2) Na str. 57 v učebnici řeš slovní úlohy 57/3 a 57/5, do sešitu vždy proveď náčrtek, zápis, 
výpočet a nezapomeň napsat odpověď. U výsledků musí být správné jednotky! 

3) trénuj výpočet obvodu čtverce, obdélníku a trojúhelníků na:  

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_pocitame_obvody.htm 

 

5. 11. čtvrtek: samostatná práce - jednotky obsahu, výpočet obsahu 

1) Do školního sešitu opiš rámeček ze str. 58 – jednotky obsahu, dále i schéma převodů na  
str. 59/B (Anička + růžový rámeček). Cvičení 59/1 proveď ústně - obrazce ve čtvercové síti, 
vypočítej jejich obsah podle počtu čtverečků. Dále str. 60/3 ústně - odhadni, pak přeměř, cv. 5 
ústně - najdi chyby po Pepovi, cv. 6 celé, 7A písemně do sešitu (piš celé převody,  
např. 5 ha = 50 000 m2) 

2) Vyřeš slovní úlohy na výpočet obvodu a obsahu z pracovního listu, který najdeš v Teams (ve 
výukových materiálech). U každé úlohy udělej náčrtek, zápis, výpočet a odpověď. Řeš do sešitu 
školního, potom vyfoť a vlož v Teams do připraveného zadání (“PL - obvod a obsah”). 

3) Dobrovolně: 

převody jednotek obsahu můžeš ještě trénovat na: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematik
a&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=13.+Jednotky+obsahu+-
+p%C5%99evody#selid 

nebo se přezkoušej z převodů různých jednotek (délka, obsah, hmotnost, čas) pomocí tohoto 
kvízu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5378 

6. 11. pátek: online hodina (opět každá půlka třídy zvlášť): 8.00 skupina X; 9.00 skupina Y 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Ladislava Srpová 

Metody zkoumání a pozorování přírody, mikroskop 

Samostatná práce: 

1) Přečti si v učebnici kapitolu na str. 18, zapiš do sešitu na novou stránku, jaký je rozdíl mezi 
pozorováním a pokusem (= experimentem). Jaká zařízení, pomůcky a přístroje používáme v 
biologii ke zkoumání přírody? Vyhledej je v učebnici (možná tě napadnou i další) a zapiš si je do 
sešitu.  

Poslechni si prezentaci 6. třída (Př, 11) - Poznávání přírody, penicilin, mikroskop  



2) Prostuduj si str. 19. Nakresli si zjednodušeně obrázek mikroskopu (podle obr. na str. 19)  
a popiš jeho části. Pod to si vypiš laboratorní pomůcky, které používáme k přípravě 
mikroskopického preparátu (pomohou ti obrázky).  

Podívej se na video: Jak správně mikroskopovat?  

Ve středu na online hodině si poslechneme připravené prezentace některých vašich spolužáků 
(podle předchozí dohody z minulého týdne) 

Středa 4. 11.  - online hodina: 6. A v 10.00 (celá třída), 6. C v 11.00 (celá třída) 

 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Moje milá třído, stále se budeme prokousávat buňkou, na www. youtube.cz si pusť seriál Byl 
jednou jeden život buňka, odpověz na otázky, které najdeš v Teams. Odpovědi piš celou větou 
do sešitu, vyfoť a pošli. Nemusíte přepisovat otázky. Je důležité odpovědět celou větou, aby 
vám dávala smysl a zároveň vám sloužila jako učební materiál. 

Online hodina proběhne v pátek 6. 11. v 8. 15. (propojíme přírodopis a třídnickou hodinou). 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Měření délky 

Prohlédněte si v učebnici na str. 23 obrázky různých měřících přístrojů, potom se podívejte, 
které z nich máte doma. Přečtěte si, jak se má při měření správně postupovat, stručně zapište 
do sešitu (zápis najdeš v Teams). Změřte a do sešitu zapište-rozměry učebnice Fyziky, rozměry 
psacího stolu, obvod hlavy, obvod zápěstí levé ruky.  

Pokus – do misky nalej vodu, na hladinu polož kousek polystyrénu a na něj kostku cukru. 
Vymyslete způsob, jak ponořit kostku cukru do vody, aniž by se namočila. Jako pomůcku lze 
použít PET láhev, nůžky. Pokus zakreslete a zapište do sešitu k ostatním pokusům. 

Úterý - online v Teams: 6. A - 9.00 - 9.30h, 6. B – 10.00 - 10.30h, 6.C - 11.00 - 11.30 h  

 

 

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 s informacemi  

o svátcích a vašem jméně. 



Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. B) 

Zdravím vás milí šesťáci.  

V listopadu otevřeme nové téma - MÍSTO KDE ŽIJEME. Nejprve vás čeká krátké zamyšlení a v 
dalších týdnech malý referát.  

Nejprve si do sešitu napište nadpis – domov. Napište 6 - 8 vět na toto téma, v těchto 6 větách 
odpovězte na následující otázky. 

o Co je pro tebe domov? (Je to jen dům či byt, nebo celá obec či země nebo ještě něco 
jiného?) 

o Co se ti vybaví, když se řekne domov? 

o Proč je pro člověka domov tak důležitým místem? Proč ho potřebuje? 

o Co máš na svém domově nejraději? 

Text vyfoť a odevzdej do pátku prostřednictvím zadání v Teams. 

 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online hodina ve čtvrtek 5. 11. v 11:00  

Připravte si učebnici str. 15 – budeme si číst a povídat o místě, kde žijeme, abychom napsali na 
toto téma referát - kritéria jsou v ZADÁNÍ v Teams. 

MÍSTO, KDE ŽIJEME – naše obec, městys, město - referát 

Pracuj ve Wordu nebo Powerpointu. Termín odevzdání je 12. 11. 2020. 

 

Obsah referátu: 

o Co pro tebe znamená domov? 

o Proč člověk potřebuje domov? 

o Představ svoji obec, městys, město – tam, kde bydlíš 

o Víš, jak vznikl název tvojí obce, městysu, města? 

o Vlož obrázek znaku, co vyjadřuje? 

o Znáš nějakou pověst vztahující se k tvému bydlišti? Krátce popiš..... 

o Které místo máš nejraději? Proč?  

o Jaké památky se nacházejí v místě tvého bydliště? Jaké zajímavé stavby? 

o Doplň referát obrázky 

 

 

 



ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Bude zaslán zápis Trvání dne a noci na Zemi + pracovní list k tomuto tématu. 

Přečtěte si v učebnici str. 12 - 13 i s texty na liště (modré pruhy). 

Vypracovat otázky z učebnice str. 10 otázky č. 7, 8 - pokud budete psát do sešitu, pište z druhé 
strany, než jsou zápisy. Tento úkol je pro ty, kdo zatím odpovědi neposlali. 

Kdo neposlal pracovní list Pevné těleso Země, pošle. 

Odpovědi pošlete do 6. 1. 2020 do 16:00 hod. 

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

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná  

6. A a 6. C 

Samostatná práce (pondělí): PS 11/2 a, b, 11/3, 12/4 

Online Deutschstunde: čtvrtek 10.05 - 10.25 skupina X, 10.30 - 10.50 skupina Y  

Připrav si:  

1a) zadané vypracované úkoly  

  b) na ústní zkoušení: tvoření otázek a odpovědí ve 2. os. č.j. (podle uč. 19/4) 

Plán hodiny: nácvik vykání, poslech uč. 19/3 

DÚ: vypracuj cvičení v PS 12/6 - vyfoť a pošli do Teams do připraveného zadání  

Dobrovolný DÚ: prezentace 1 německy mluvící země  

Kritéria: max. 3 slidy s obrázky, uveď název státu a jeho hlavní město a 5 výrazů pro typické 
výrobky, přírodní krásy apod. - inspiruj se v uč. str. 16, využij slovník 

Slovní zásobu můžeš trénovat v odkazech:  

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

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

 

 

 

 



Vyučující: Lenka Košťálová (6. B) 

Hallo Kinder! 

Online setkání v úterý 3. 11. v 8.15.  

V online hodině zopakujeme barvy, čísla, pozdravy formou hravých testíků. K tomu je potřeba, 
aby jste si před online hodinou připravili na internetovém prohlížeči stránku www.nearpod.com 
a zminimalizovali si ji na spodní lištu. 

Dále v online hodině projdeme vaši práci, mějte ji připravenou: 

PS 7/ 15 – poslech – vymaluj čísla barvou, kterou slyšíš. Odkaz najdeš v Teams. 

Uč 18/ 1 – přečti si rozhovor, správnou výslovnost si zkontroluj podle nahrávky. Odkaz najdeš v 
Teams. 

 

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

Hallo Kinder! :-) 

V pondělí vám pošlu Kahoot, ve kterém bude vše, co jsme se naučili v úvodní lekci. 

Před online hodinou vypracujte následující cvičení: 

o PS 9/19, 21 

o Vyzkoušejte si následující online cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2531 

o V pracovním sešitě na straně 9 dole si projděte Lernwortschatz, zakryjte si rukou 
německá slovíčka a zkontrolujte, zda znáte všechny výrazy. Výrazy napsané kurzívou 
vynechte. (Kurzíva je toto zkosené písmo.) 

Online Deutschstunde: čtvrtek 10:00 – 10:30 - první skupina, 10:30 – 11:00 – 2. skupina 

Do které skupiny patříte, poznáte podle hodiny v kalendáři a také vám to napíšu do našeho 
týmu. 

Pokud máte nějakou otázku nebo problém, napište! Viel Spaß! 😊 

 

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

Připrav si:  

Opakuj slovíčka 0 lekce a Gramatiku 0 lekce - procvič v Kahoot 

Odkaz na Kahoot máš v Teamsech nebo zde: https://kahoot.it/challenge/04298546?challenge-
id=aa464344-b3f8-457e-ae85-bfde0cba952a_1603444135737 

5. 11. test na 0 lekci 

Společně začneme 1. lekci, uč. str. 17, 18   PS str. 11/1, 2, 3 

Online: čtvrtek 10.00 



FRANCOUZSVKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 

Bonjour, mes amis, ça va? :-) 

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

V Teams najdete pracovní list, do kterého vyplníte členy rodiny do obrázku k přivlastňovacím 
zájmenům. Pod přivlastňovací zájmena můj/moje připište tvary tvůj, tvoje, jeho, její. Navíc 
vymyslete a napište jedny členy rodiny v množném čísle (prarodiče, rodiče... výběr nechám na 
vás) a k nim připište také přivlastňovací zájmena moje, tvoje, jeho/její.  

Zkuste si napsat testík na členy rodiny a přivlastňovací zájmena ve Forms: Kvíz Ma famille 

Kdo ještě nevyplnil, má poslední možnost napsat test z číslovek 0 – 20 ve Forms: Kvíz 0 - 20 

Bonne chance 😊 Au revoir! 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Vyučující: Soňa Nečesaná (6. C) 

Dobrovolný úkol: Práce s fotografií. 

Určitě už jsi někdy pracoval/a s digitální fotografií a zkoušel/a nějaké úpravy. 

Tvůj úkol bude upravit portrétovou fotografii, buď svojí, nebo někoho jiného. Každý člověk má 
trochu jinou pravou polovinu obličeje a trochu jinou levou. Pokud dáš dohromady dvě pravé  
a dvě levé, uvidíš podobné osoby, ale přesto rozdílné. Práci zkusíš v programu malování a pošleš 
na mail necesana@zsdobrichovice.cz 

Postup - Otevři fotografii v programu malování, tažením myši si z původní fotky zkopíruješ výběr 
pravé poloviny a přeneseš tažením vedle, výběr překlopíš vodorovně a posuneš vpravo, 
zopakuješ znovu vložit a posuneš výřez tak, aby pasoval k překlopené polovině. Proces zopakuj  
i s levou půlkou.  Inspirace zde: https://zsdobrichovice-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/EWeTvm1dNCFBgl2jnbQL3uc
B_TmyQabJr17ms6XupXbP8Q?e=kmGvqY 

Hodně zdaru a zábavy. 

 

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!!! 

 

 

 


