
6. ročník (týden 14. 12. – 18. 12. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

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

6. B 

online hodiny skupiny X – pondělí od 12:00, pátek od 10:05 

online hodiny skupiny Y – středa od 8:00, pátek od 11:00 

konzultační hodina pro zájemce – čtvrtek 13:00 

jazyk 

Zopakuj si učivo o podstatných jménech na ucebniceonline ČJ 6 str. 41/ interaktivní cvičení 3, 
5a, str. 44 Test č. 4 – otevři si interaktivně. Správnou odpověď poznáš tak, že ti přibývají body 
po odeslání odpovědi. Dále str. 46/2. Do domácího sešitu napiš úkol 16/5. 

literatura 

Pokračuj v dramatizaci vybrané pověsti ve své skupině. Nacvičujte společně, můžete se sejít 
online.  

Knihu máš v Teams v Souborech. Vybírej z těchto pověstí: O Čechovi (str. 9), O Krokovi a jeho 
dcerách (str. 17), O Libuši a Přemyslovi (str. 33), O Horymírovi (str. 59), O Bořivojovi (str. 103),  
O kněžně Ludmile (str. 113), O knížeti Václavovi (str. 123). 

  

6. C 

online hodiny skupiny X – pondělí od 8:05, úterý od 11:00 

online hodiny skupiny Y – úterý od 9:00, středa od 9:00 

konzultační hodina pro zájemce – pátek od 12:00 

jazyk 

Zopakuj si učivo o podstatných jménech na ucebniceonline ČJ 6 str. 41/ interaktivní cvičení 3, 
5a, str. 44 Test č. 4 – otevři si interaktivně. Správnou odpověď poznáš tak, že ti přibývají body 
po odeslání odpovědi. Dále str. 46/2. Do domácího sešitu napiš úkol 16/5. 

literatura 

Pokračuj v dramatizaci vybrané pověsti ve své skupině. Nacvičujte společně, můžete se sejít 
online.  

Knihu máš v Teams v Souborech. Vybírej z těchto pověstí: O Čechovi (str. 9), O Krokovi a jeho 
dcerách (str. 17), O Libuši a Přemyslovi (str. 33), O Horymírovi (str. 59), O Bořivojovi (str. 103),  
O kněžně Ludmile (str. 113), O knížeti Václavovi (str. 123). 

 



Vyučující: Radka Habešová 

6. A 

Jazyk: 

o Pravopis s využitím stavby slova: PS 21, cv. 4, 5 -písemně, PS str. 22, cv. 7 - ústně 

o Učebnice str. 30, cv. 3 - pracuj s Pravidly na stránkách školy a připrav si na druhou 
hodinu jazyka 

o PS str. 20, cv. 1, 2 A, B - písemně, PS str. 21, cv. 3 - ústně 

o Opakování pravidla předpon s-, z-, vz- a ú/ů 

Literatura: 

o Pracuj na dramatizaci pověsti, uč se text. 

o Proveď zápis o přečtené knize do 18. 12. Pracuj podle kritérií v příloze Teams - Zadání. 

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

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

 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Starověký Egypt 

Každodenní život 

Učebnice s. 50-52 

Z každého článku si udělej zápisek do sešitu. Připrav si na online hodinu. 

Online hodiny - 6. A pondělí 9 h, 6. B úterý 12 h, 6. C úterý  10.30 h. 

 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Kalendář 

Seznamte se s historií kalendáře, který používáme.  

Zajímavé kalendáře jsou i jinde na světě.  

Doplňte si zápisy v sešitě.  



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

6. C X 

Online lesson Monday 9 AM  

Unit 2 C Meercats 

Classbook p. 25 ex. 6 a, b + 7 

Workbook p. 19 ex. 5 

Online lesson  Tuesday 9 AM  

Unit 2 D The story of Chicken Licken 

Classbook p. 26 ex. 1, 2 

Workbook p. 20 ex. 1, 2 

Online lesson Friday 9 AM 

Unit 2 C test – Present tenses Unit 2 D Modal verbs 

MODAL VERBS 

 

https://agendaweb.org/verbs/modals-exercises.html 

MUST/HAVE TO – MUSET be careful with 3rd person singular HAS TO 

NEED NOT+ DON´T HAVE TO – NEMUSET  be careful with 3rd person singular DOESN´T HAVE TO 

MUSTN´T - NESMĚT 

CAN/CAN´T - MOCI/UMĚT 

Classbook p. 27 ex. 3 a, b, c     Workbook (p. 20 ex. 3) + p. 21 ex. 5 



6. C Y 

Online lesson Monday 10:05 AM   

Unit 2 C Meercats 

Classbook p. 25 ex. 6 a, b + 7 

Workbook p. 19 ex. 5 

Online lesson Tuesday 11:55 AM 

Unit 2 D The story of Chicken Licken 

Classbook p. 26 ex. 1, 2 

Workbook p. 20 ex. 1, 2 

Online lesson Wednesday 10:05 AM  

Unit 2 C test – Present tenses 

Unit 2 D Modal verbs 

MODAL VERBS 

https://agendaweb.org/verbs/modals-exercises.html 

MUST/HAVE TO – MUSET be careful with 3rd person singular HAS TO 

NEED NOT+ DON´T HAVE TO – NEMUSET  be careful with 3rd person singular DOESN´T HAVE TO 

MUSTN´T - NESMĚT 

CAN/CAN´T - MOCI/UMĚT 

Classbook p. 27 ex. 3 a, b, c     Workbook (p. 20 ex. 3) + p. 21 ex. 5 

 

 



Vyučující: Kateřina Kubásková  

6B 

Pondělí  

skupina A 9:00, skupina B 9:25 

Oprava testu – Unti 2 

Holidays (3A) 

SB 32/1ab     WB 24/1 2 

Úterý  

skupina A v 12:50, skupina B v 13:20 

Holidays (3A) 

BE – past simple – positive and negative, SB 32/2, SB 33/3, 4 

WB 24/3 

HW: vocabulary 3A – write new words into your school exer. book + learn them 

Čtvrtek  

skupina A 9:00, skupina B 9:25 

Testík – slovní zásoba 3A  

Holidays (3A) 

SB 33/5, 6     WB 25/4, 5 

 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba  2D,3A – PS str. 81-82 

o Přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý, must - PS str. 73/2.1 - 2.6, Minulý čas 
prostý, minulý čas slovesa TO BE (být) - PS str.74/3.1-3.4 

o V učebnici si pročti str. 26/1,2, str. 32-33/1,2,3,4 projdi si cvičení + poslechy  

o PS str. 20/1,2, str. 24-25/1,2,3,4 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.  

o Při on-line hodinách: 1. hodina - v učebnici str. 26/1,2, budeme kontrolovat v PS str. 
20/1,2. 2. hodina -  v učebnici str. 24/1,2 budeme kontrolovat v PS str. 24/1,2 3. hodina – 
v učebnici str. 33/3,4, budeme kontrolovat v PS str. 24-25/3,4.  

o 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 

14/12  Our holiday 

o Correction a test (was, were) 

o Irregular verbs 

o Our holiday – word bank p.34 

o Listening and reading p.34 

o Speaking 

o Past simple – positive forms – regular verbs (changes in spelling) 34/3 a,b 

o WB 26/2 

16/12  Our holiday 

o Listening comprehension WB 27/3a 

o Looking for mistakes and their correction WB 27/3b 

o Speaking 

o Past simple – forms for +, -, ? 

o WB 27/4 

o Extra exercise – past simple tense 

17/12 3 Past simple 

o Extra worksheet – past simple positives, negatives, questions 

Homework  

Past simple (choose 5 exercise and practise on Agenda web: 
https://agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises.html 

Irregular verbs 

 

MATEMATIKA 

Vyučující: Ladislava Srpová 

Desetinná čísla  

Násobení a dělení 10, 100, 1000 + převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu 

- učebnice 2. díl (str. 32 – 46) 

Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams. 



6. A 

14. 12. pondělí: online hodina - 12.00 skupina X; 13.00 skupina Y 

15. 12. úterý: samostatná práce - zaokrouhlování desetinných čísel 

1) práce s učebnicí:  

str. 35 – cv. 6A, 7, 8 vypracuj do školního sešitu.  

str. 36 – jednotky délky - ústně cv. 1 – 4, písemně do sešitu cv. 5, 6 

2) procvičuj se online:  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika
&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=19.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C
+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100%2C+1+000+%28A%29#selid 

16. 12. středa: online hodina - 10.00 skupina X; 11.00 skupina Y 

17. 12. čtvrtek: samostatná práce  

Převody jednotek hmotnosti a obsahu 

1) Vypracuj do školního sešitu z učebnice:  

na str. 38 – cv. 1 a 2 ústně, cv. 3 písemně do sešitu 

na str. 40 – cv. 7 písemně do sešitu, cv. 8 ústně 

2) Dobrovolně - cvičení online  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-delky-1-uroven/797  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-hmotnosti-1-uroven/9260 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-obsahu-2-uroven/4681  

18. 12. pátek: online hodina: 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

 

6. B 

14. 12. pondělí: samostatná práce - sčítání a odčítání desetinných čísel 

1) práce s učebnicí: 

Str. 30/cv. 11A a cv. 12 – vypracuj písemně do školního sešitu 

2) Do školního sešitu vypracuj písemně tato cvičení z PS: 

https://2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_52_14.pdf (písemné odčítání - piš do školního sešitu) 

https://2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_55_28.pdf  (A - tabulku si zaokrouhluj ústně, B - příklady 
opisuj do školního sešitu) 

15. 12. úterý: online hodina - 9.00 skupina X; 10.00 skupina Y 

16. 12. středa: online hodina - 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X  



17. 12. čtvrtek: samostatná práce - převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu 

Vypracuj do školního sešitu z učebnice:  

na str. 38 – cv. 1 a 2 ústně, cv. 3 písemně do sešitu 

na str. 40 – cv. 7 písemně do sešitu, cv. 8 ústně 

2) Dobrovolně - cvičení online  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-delky-1-uroven/797  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-hmotnosti-1-uroven/9260 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-obsahu-2-uroven/4681 

18. 12. pátek: online hodina - 10.00 skupina Y; 11.00 skupina X 

6. C 

14. 12. pondělí: online hodina - 9.00 skupina X; 10.00 skupina Y 

15. 12. úterý: online hodina – 8.00 skupina X; 12.00 skupina Y  

16. 12. středa: samostatná práce   

1) práce s učebnicí  

 str. 36/6 a 37/7 – vypracuj písemně do školního sešitu (převody jednotek délky)  

 str. 39/6, 40/7  - písemně do školního sešitu (převody jednotek hmotnosti) 

2) procvičuj se také online:  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-delky-1-uroven/797  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-hmotnosti-1-uroven/9260 

17. 12. čtvrtek: online hodina - 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

18. 12. pátek: samostatná práce  

 Jednotky délky, hmotnosti  a obsahu 

1) práce s učebnicí:  

na str. 43/4 A a 45/9 celé písemně do sešitu 

2) z pracovního sešitu (přepiš do školního)  

https://2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_67_18.pdf  

3) Dobrovolně - cvičení online  

– vybírej si cvičení na převody jednotek délky, hmotnosti, obsahu z tohoto odkazu: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika
&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid  



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Ladislava Srpová 

6. A 

Bakterie (učebnice str. 30 - 31) 

Samostatná práce: Přečti si kapitolu na straně 30 až 31, prostuduj si obrázky, udělej na nové 
stránce v sešitě stručný zápis - nadpis: 2. říše: BAKTERIE a SINICE (= prvobuněční) 

Na online hodině si vše společně vysvětlíme. Zopakuj si, co už víme o virech, o jejich stavbě a 
způsobu života a jaká znáš virová onemocnění - napíšeme si testík 😉 (kvíz) 

K opakování využij následující prezentaci, je velmi zajímavá:  

6. třída (Př, 17) - Viry  

A jestli tě prezentace bavila, poslechni si ještě tuhle, o bakteriích:  

6. třída (Př, 18a) - Bakterie 1 (úvod, tvary bakterií) 

PL na téma Bakterie najdeš v Teams – odevzdej dobrovolně do pátku 18. 12. Poslechneme si 
také další z vašich prezentací, tentokrát o bakteriích (Majda).  

Online hodina: čtvrtek 17. 12. ve 12.00 hod. 

 

6. C 

Viry = nebuněčné organismy (učebnice str. 28 - 29) 

Samostatná práce: Přečti si kapitolu na straně 28 až 29, prohlédni si obrázky, v sešitě na nové 
stránce připrav nadpis - 1. říše: Viry = nebuněční.  

Pod nadpis nakresli obrázek viru (vyber si z učebnice - str. 28 některý z typů viru, kresli tužkou). 

Poslechni si velmi zajímavou prezentaci: 6. třída (Př, 17) - Viry  

Na online hodině si vše společně vysvětlíme, uděláme zápis. Poslechneme si další z vašich 
prezentací -  téma Viry (Thea). 

PL na téma Viry najdeš v Teams – odevzdej dobrovolně do pátku 18.12. 

Online hodina: středa 16. 12. ve 12.00 hod. 

 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Moje milá třído, zopakujeme si řasy, sinice a vrhneme se na pokusy. 

Online hodina v pondělí v 10.00 - NEBUDE – v Teams v zadání na vás čekají pokusy s droždím, je 
potřeba před Vánoci provonět domácnost :) 

Online hodina ve středu ve 12.00 - vyhodnotíme vaše vaření a bádání. 



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.  😊 

Ve čtvrtek v 8:05 se sejdeme na online hodině. Připravte si, prosím, sešit a učebnici. 

 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online hodina ve čtvrtek 11:00  

Naše obec 

Připravte si učebnici a sešit  

https://www.dobrichovice.cz/samosprava/vedeni-mesta/ 

PPT prezentace + kontrolní otázky 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Online hodina: 6. A - pátek 12 hod., 6. B - čtvrtek - 12.00 hod., 6. C - pátek - 10.05 hod. 

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

Bude zasláno cvičení na zeměpisnou polohu. Odpovědi si pište buď přímo na vytištěné zadání 
nebo do sešitu zezadu. Dodržuj správné označení příkladů. Při online hodině si zkontrolujeme  
a ještě procvičíme. 

V závěru hodiny bude test - roční období. 

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

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Karolina Scalabroni (6. C) 

Uč str 23/24    PS str 13/15/16 

Online hodiny dle rozvrhu. 

 



Vyučující: Petra Železná  

6. A  

Online Deutschstunden: pondělí: skupina X 11.00 - 11.25, skupina Y 11.25 - 11.45 

Plán hodiny:  1) PS 16/7 - dokončení, kontrola odpovědí,  

2) Einheit 2 Meine Familie uč. str. 25, PS 18/3  

DÚ: nauč se na ústní zkoušení 8 názvů pro členy rodiny včetně určitého členu 

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

Plán hodiny:  zájmeno mein(e), PS 18/2, 4 

 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. C)  

Online Deutschstunde: pondělí 11:00, čtvrtek 10:05 

Na pondělí si zopakujte časování sloves – viz zápis ze čtvrteční hodiny. 

Pokud máte nějakou otázku nebo problém, napište!  😊 

 

Vyučující: Lenka Košťálová (6. B) 

Hallo Kinder! 

Online hodiny: pondělí - NEBUDE - opakujeme 1. lekci, v PS si ověřte své znalosti a vyplňte 
opakovací test na str. 15, 16 - Wiederholungstest. 

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

Zkontrolujeme a opravíme vaši samostatnou práci. 

 

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: 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! 

 

 

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?sourced
oc=%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. 

 

 

 



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!!! 


