
6. ročník (týden 1. 3. 2021 – 5. 3. 2021) 
ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Radka Habešová 

6. A 

Jazyk: 

o 1. hodina: Zájmena - skloňování: zájmena osobní - opakování 5. ročníku a procvičení  
PS str. 34, cv. 3, str. 35, cv. 4 

o PS str. 34, cv. 2 do druhé hodiny jazyka 

o https://www.pravopisne.cz/2011/10/zajmena-s-sebou-sebou-se-sebou-mne-me-10/ 

o https://www.pravopisne.cz/2012/08/pravopisne-cviceni-nini-ji/ 

o Učebnice str. 44, cv. 4 - ústně 

o 2. hodina: Ověření znalostí skloňování zájmen osobních – testík Z 

o Učebnice str. 44, cv. 6, str. 45, cv. 10 

Literatura a sloh: 

o Podací lístek k balíku pro potěšení. Učebnice str. 109, PS str. 77  

Online hodiny: skupina X: středa 9:00, čtvrtek 9:00 a pátek 8:05 

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

 

Vyučující: Jana Klimtová  

6. B 

společná online hodina v úterý od 11:00  

online hodina skupiny X – středa od 9:00, pátek od 10:00 

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

1) Zájmena ten, náš  

Nejprve natrénuj zde: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=643 

Pak udělej následující cvičení a pošli do zadání v Teams foto výsledku (případně výsledek opiš). 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=545 

2) Zájmena on, ona, ono 

Opět nejprve natrénuj: 



https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=645 

Zde se otestuj a výsledek opět pošli do stejného zadání v Teams: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=548 

3) Náročnější úkol pro zájemce: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=440 

4) Z knížky, kterou teď čteš, si vyber jednu postavu, ke které bys chtěl jet na jarní prázdniny. Do 
zadání v Teams napiš více (podrobnosti tam). 

5) Dopiš si zápis do své mluvnice podle ZÁJMENA (v Teams – Soubory - Výukové materiály – 
Mluvnice_zápisy) 

 

6. C 

online hodiny skupiny X – úterý od 9:00, čtvrtek od 8:00 

online hodiny skupiny Y – úterý od 8:00, čtvrtek od 9:00 

společná online hodina v pátek od 12:00 

1) Zájmena ten, náš  

Nejprve natrénuj zde: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=643 

Pak udělej následující cvičení a pošli do zadání v Teams foto výsledku (případně výsledek opiš). 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=545 

2) Zájmena on, ona, ono 

Opět nejprve natrénuj: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=645 

Zde se otestuj a výsledek opět pošli do stejného zadání v Teams: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=548 

3) Náročnější úkol pro zájemce: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=440 

4) Z knížky, kterou teď čteš, si vyber jednu postavu, ke které bys chtěl jet na jarní prázdniny. Do 
zadání v Teams napiš více (podrobnosti tam). 

5) Dopiš si zápis do své mluvnice podle ZÁJMENA (v Teams – Soubory - Výukové materiály – 
Mluvnice_zápisy) 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

6. C X 

Online lesson Monday 9:00  

Unit 4 A Ordering food/Eating out/Articles a/an 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/eating-out 

PREPARE A DIALOGUE FOR FRIDAY 

Classbook p. 45 ex. 6, 7, 8   Workbook p. 35 ex. 4, 6, 7 

Online lesson  Tuesday 9:00 

Unit 4 B Stone soup 

Classbook p. 46 ex. 1, 2 

Workbook p. 36 ex. 1, 2, 3 

Online lesson Friday 9:00 

A short test unit 4 A + Dialogues - Ordering meals 

Unit 4 B Some/Any 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Some
_or_any/Some_or_any_ui4319uo 

(Classbook p. 47 ex. 3, 4)    (Workbook p. 37 ex. 4, 5) 

 

6. C Y 

Online lesson Monday 10:05   

Unit 4 A Ordering food/Eating out/Articles a/an 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/eating-out 

PREPARE A DIALOGUE FOR WEDNESDAY 

Classbook p. 45 ex. 6, 7, 8 

Workbook p. 35 ex. 4, 6, 7 



Online lesson Tuesday 11:55  

Unit 4 B Stone soup 

Classbook p. 46 ex. 1, 2 

Workbook p. 36 ex. 1, 2, 3 

Online lesson Wednesday 10:05  

A short test unit 4 A + Dialogues - Ordering meals 

Unit 4 B Some/Any 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Some
_or_any/Some_or_any_ui4319uo 

(Classbook p. 47 ex. 3, 4) 

(Workbook p. 37 ex. 4, 5) 

 

Vyučující: Kateřina Kubásková  

6B 

Pondělí  

skupina A 9:00, skupina B 9:25 

Revision – irregular verbs (past simple + past participle) 

To study: TEAMS/soubory/výukové materiály/IRREGULAR VERBS + HW assigned in zadání (by 
Thursday) 

Úterý 

skupina A v 12:50, skupina B v 13:15 

Stone soup (4B) – listening, speaking and writing 

SB 47/5, 6 

Čtvrtek  

skupina A 9:00, skupina B 9:25 

Test – irregular verbs (past simple + past participle) – slovesa z desek pracovního sešitu 

Stone soup (4B) 

WB 36/4, 5, 6 

 



Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba 4B – PS str. 83  

o  počitatelná/nepočitatelná podstatná jména, SOME/ANY- PS str. 75/4.1, 4.2,4.3 

o V učebnici si pročti str. 46-47/2, 3, 4, 5 projdi si cvičení + poslechy  

o PS str. 36-37/3,4,5,6 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD. 

o Při on-line hodinách: 1. hodina – rozhovor “At the restaurant” - dobrovolný úkol,  
v učebnici str. 46-47/2, 3 a, c, v PS budeme kontrolovat str. 36-37/3,4. 2. hodina –  
v učebnici str. 47/4, 5, 3. hodina – v PS budeme kontrolovat str. 47/6, napíšeme si krátký 
test na počitatelná/nepočitatelná podst.jm. A SOME/ANY. 

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 

1. 3. 

Emma´s apple crumble  

50/ 1, 2 

51/ 3 a, b 

  

3. 3. 

Listening and writing p. 51/5 

My recipe – know how, vocabularies – extra 
worksheet 

  

 

 

4. 3. 

A test – How much? How many? 

Revision unit 4 p. 54 

  

  

HW 

Revision unit 4 

Kahoot How much? How many? 

https://kahoot.it/challenge/03715260?chall
enge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1614320965603 

My recipe - a project 

 

 

 



DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Řecko-perské války 

Přečti si v učebnici strany 71 - 72 

Sleduj Teams 

Online hodiny - 6. A pátek 10 h, 6. B úterý 12 h, 6. C úterý 10 h. 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Online hodina: 6. A - pátek 12:00, 6. B - čtvrtek – 12:00, 6. C - pátek 10:05. 

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

6. A, B - procvičování učiva   6. C - oceánské dno - učebnice str. 30 – 32 

Bude zaslán zápis. 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Zopakujeme si probrané fyzikální veličiny a budeme elektrovat třením - učebnice  str. 56. 

Online hodiny - 6. A úterý 9 h, 6. B pátek 9 h, 6. C středa 11 h. 

 

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! 

 

 



MATEMATIKA 

Vyučující: Ladislava Srpová 

Dělitelnost přirozených čísel 

Společné násobky, nsn (nejmenší společný násobek), učebnice str. 89 - 93 

Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams. 

6. A 

1. 3. pondělí: online hodina - 12.00 skupina X; 13.00 skupina Y 

2. 3. úterý: samostatná práce  

1) práce s učebnicí:  

str. 90 – cv. 1, 2A, 5 řeš písemně do sešitu 

str. 91 – odstavec E - prohlédni si a prostuduj, jak najdeme nsn = nejmenší společný násobek 
dvou čísel pomocí prvočíselných rozkladů. 

91/ cv. 7A řeš písemně do sešitu pomocí prvočíselných rozkladů    

2) z pracovního sešitu:  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_114_2.pdf (zapiš do školního sešitu) 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_115_3.pdf (stačí ústně, nsn určuj zpaměti) 

3) online cvičení - dobrovolně  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3286  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nejmensi-spolecny-nasobek-2-uroven/6074  

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

- napíšeme si minutovku na společné dělitele a NSD 😉  

4. 3. čtvrtek: samostatná práce - NSD a nsn - procvičování  

1) práce s učebnicí 

str. 91 / 8 – oprav chyby po Pepovi (ústně) 

str. 92 / 9 – písemně do sešitu, 92 / 10 - hádanka (ústně) 

str. 93 / úlohy na závěr A, 1. - 5. vypracuj do sešitu 

2) pracovní list na Live Worksheets (Dělitelnost, list č. 3 - Společný dělitel a násobek)  

- povinné, odevzdej do pátku 5. 3. (20.00 hod) 

3)  cvičení online:  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-delitelnost-mix-2-uroven/8605  

5. 3. pátek: online hodina - 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 



6. B 

1. 3. pondělí: samostatná práce    

1) online cvičení - procvičuj se v hledání společných dělitelů 

 https://www.umimematiku.cz/pocitani-nejvetsi-spolecny-delitel-2-uroven/4984  

2)  práce s učebnicí:  

str. 89 – prostuduj si odstavec B (Anička řeší úkol), 

přečti rámeček a opiš ho do sešitu (společné násobky dvou čísel a nejmenší společný násobek n) 

prostuduj odstavec D (hledání společných násobků) 

str. 90 – cv. 1, 2A, 5 řeš písemně do sešitu 

3) z pracovního sešitu  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_114_2.pdf (zapiš do školního sešitu) 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_115_3.pdf (stačí ústně, nsn určuj zpaměti) 

 4) online cvičení - dobrovolně  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3286  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nejmensi-spolecny-nasobek-2-uroven/6074 

2. 3. úterý: online hodina - 9.00 skupina X; 10.00 skupina Y 

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

- napíšeme si minutovku na společné dělitele a NSD 😉 

4. 3. čtvrtek: samostatná práce  

NSD a nsn - procvičování  

1) práce s učebnicí 

 str. 91 / 8 – oprav chyby po Pepovi (ústně) 

str. 92 / 9 – písemně do sešitu, 92 / 10 - hádanka (ústně) 

str. 93 / úlohy na závěr A, 1. - 5. vypracuj do sešitu 

2) pracovní list na Live Worksheets (Dělitelnost, list č. 3 - Společný dělitel a násobek)  

- povinné, odevzdej do pátku 5. 3. (20.00 hod) 

3)  cvičení online:  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-delitelnost-mix-2-uroven/8605 

5. 3. pátek: online hodina - 10.00 skupina Y; 11.00 skupina X 

 

 



6. C 

1. 3. pondělí: online hodina - 9.00 skupina Y; 10.00 skupina X 

2. 3. úterý: online hodina – 8.00 skupina Y; 12.00 skupina X  

3. 3. středa: samostatná práce  

1) práce s učebnicí:  

str. 90 – cv. 1, 2A, 5 řeš písemně do sešitu 

str. 91 – odstavec E - prohlédni si a zopakuj, jak najdeme nsn = nejmenší společný násobek dvou 
čísel pomocí prvočíselných rozkladů. 

91/ cv. 7A řeš písemně do sešitu pomocí prvočíselných rozkladů    

2) z pracovního sešitu:  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_114_2.pdf (zapiš do školního sešitu) 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_115_3.pdf (stačí ústně, nsn určuj zpaměti) 

3) pracovní list na Live Worksheets (Dělitelnost, list č. 3 - Společný dělitel a násobek)  

- povinné, odevzdej do pátku 5. 3. (20.00 hod) 

4. 3. čtvrtek: online hodina - 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

- napíšeme si minutovku na společné dělitele a NSD 😉 

5. 3. pátek: samostatná práce  

NSD a nsn - procvičování  

1) práce s učebnicí 

 str. 91 / 8 – oprav chyby po Pepovi (ústně) 

str. 92 / 9 – písemně do sešitu, 92 / 10 - hádanka (ústně) 

str. 93 / úlohy na závěr A, 1. - 5. vypracuj do sešitu 

2)  cvičení online:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3286  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nejmensi-spolecny-nasobek-2-uroven/6074 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-delitelnost-mix-2-uroven/8605 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Ladislava Srpová 

6. A + 6. C 

Kmen: PRVOCI (= jednobuněční živočichové) - pokračování 



1) Připomeň si, co jsme si řekli o prvocích, a prohlédni si trepku velkou:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trepka_velk%C3%A1#/media/Soubor:Trapka_velka_Paramecium_c
audatum.jpg  

Potom v učebnici na str. 46 - 47 prostuduj druhou část kapitoly, přečti si o cizopasných 
(patogenních) zástupcích prvoků (např. Trypanozóma), připomeň si měňavky (některé druhy jsou 
i nebezpečné) a také prvoky, kteří si tvoří schránky (sladkovodní i mořští dírkonošci = slunivky, 
mřížovci). Měňavku, trypanozómu nebo slunivku si můžeš nakreslit do sešitu. 

2) Podívej se na videa (o spavé nemoci - pro zájemce):  

Animated life cycle of T. cruzi in the human host. 

KILLER DISEASES | How Sleeping Sickness Affects the Body 

Jak odolat spavé nemoci 

Mobilní tým Lékařů bez hranic zasahuje proti spavé nemoci 

 3) Na Live Worksheets máš stále k dispozici PL Prvoci (PL - č. 8), a k tomu jeden nový (PL - č. 9)  
o prvocích, kteří způsobují choroby (dobrovolné 😉) 

Prezentaci o cizopasných prvocích (a jimi způsobených chorobách) pro nás připraví Kačka (6. A)  
a Šimon (6. C). Na online hodině si je poslechneme. 

Online hodina 6. C: středa 24. 2. ve 12.00 hod. 

 6. A: čtvrtek 25. 2. ve 12.00 hod. 

 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Moje milá třído, 

Online hodina v pondělí v 10.00 - dozvíte se, jestli byste uspěli jako ministři zdravotnictví, zda 
vaše opatření ochrany obyvatel před nákazou tasemnicí byla správná a zafungovala by. 

Online hodina ve středu ve 12.00 - připravte si žaludky na parazitické ploštěnce. 

 

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 online hodina: v 8:05 skupina Y, v 11:00 skupina X.  



Vyučující: Lucie Wladařová (6. C) 

Online hodina ve čtvrtek 11:00  

Rodinný život 

Děti - pokračování našeho života str. 35 – 38 

Etapy života 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. C)  

Hallo Kinder! :-) 

Online Deutschstunde: pondělí 11:00 (podle rozvrhu) - práce s poslechovou nahrávkou (uč. 
31/16) 

DÚ na čtvrtek - PS 23/3, 23/4 a) 

čtvrtek 10:05 (podle rozvrhu) - práce s textem (uč. 32/18) 

      

Vyučující: Karolina Scalabroni (6. C)     

Online hodiny dle rozvrhu. 

Du: zadání v týmsech 

Uč str. 37/38    PS str. 28 

 

Vyučující: Petra Železná  

6. A  

Online Deutschstunde am Montag: skupina X 11.00 - 11.25, skupina Y 11.25 - 11.45 

1) Dialog – kontrola zadaného úkolu  (Dialog)            2) Einheit 3 –  bis wann (uč. str. 34) 

Samostatná práce: PS 27/4 

ČT: písemná práce - překlad rozhovoru (podrobnosti sdělím na hodině) 

Online Deutschstunde am Donnerstag: skupina X 10.00 - 10.25, skupina Y 10.25 - 10.50   

Samostatná práce: PS 27/6a+b - využij slovník 

 



Vyučující: Lenka Košťálová (6. B) 

Hallo Kinder! 

Online hodiny: pondělí - 1. skupina 11. 00 – 11. 30, 2. skupina 11. 30 – 12. 00 – kontrola PS 
23/24 – Wiederholungstest, Einheit 2. Procvičování na test. 

čtvrtek - 1. skupina 10.00 - 10. 30, 2. skupina 10. 30 – 11. 00 - opakovací test 2. lekce 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vyučující: Hana Tuháčková 

Dobrovolný úkol: NOVÁ hudební výzva 

Procvičuje paměť, koordinaci, rytmus, tempo. Je vybraná tak, aby tě pobavila a hlavně přivedla 
na jiné myšlenky. 

Návod najdeš na YT - https://www.youtube.com/watch?v=S74HftGBpNo 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

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

Dobrovolný úkol:  

Umění (být) venku 

Co udělat pro to, aby se vám obyčejná procházka změnila v zábavu a ještě jste při tom vytvořili 
nějaký obraz? 

Vše potřebné najdete na stránkách Národní galerie 

https://ngp-prod.brainz.cz/storage/2942/Umeni-byt-venku-Z-obrazu-ven.pdf 

Držte se návodu a svůj výsledek vyfoťte a pošlete na mail – tuhackova@zsdobrichovice.cz 

 

Vyučující: Soňa Nečesaná (6. C) 

Dobrovolný úkol:  

Vyvenči kostky LEGO® 

Vezmi si pár kostek LEGO s sebou ven! 🚶 Hledej pro ně nečekaná místa v krajině i městě. Zaměř 
se na tvar i barvu a proměňuj jejich měřítko. 📏 Vytvářej animace. Své hry vyfoť a sdílej 
necesana@zsdobrichovice.cz 

Motivační video zde: 

Národní galerie Praha dětem - Vyvenči kostky LEGO® | Facebook 

 

 


