
6. třída školní rok 2020/2021:  učivo z webu říjen-květen  

Výuka v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 (distanční výuka): 

Rozvrh platný pro distanční výuku od 10. 5. 2021: 

  1.   7:30 - 8:15 2.   8:25 - 9:10 3.    9:35 - 10:20 4.    10:30 - 11:15 5.   11:25 - 12:10 

PO   ČJ   AJ S1 AJ S2 

ÚT       M   

ST IN S1/AJ S2 IN S2/AJ S1     F 

ČT PŘ M ČJ     

PÁ Z D- od 9:00       

  

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 10. 5. od 8:25  
Cvičný test – opakování tvarosloví (kahoot)   
Podmět a přísudek  

 holý  

 rozvitý  

 několikanásobný  

Online hodina 13. 5. od 9:35  
Shoda přísudku s podmětem  
Úkoly v Teams  
U 70/1, 3 (IVP cv. 1 – pět vět, cv. 3 – tři věty)   
Kvíz k textu v čítance na str. 121–122  

Matematika  

 online hodina 11.5. od 10,30 

Geometrie - shodnost, osová souměrnost 
online hodina  13.5. od 8,25 
opakování - operace s destinnými čísly 

Anglický jazyk  

online hodina 10.5.  

1) opakování vyjádření účelu  ...e.g. ..to clean...  
2) PS str. 62 – The Coolest Animals Live in Antarctica!   
3) nová slovní zásoba  
4) čtení a porozumění  
  
online hodina 12.5.  

1) UČ str. 84 – Amazing Rainforests  
2) nová slovní zásoba  
3) čtení a porozumění  
3.hodina  

1) PS str. 61/13,14 - zadání v Teams  
   

Fyzika  

  online hodina ve středu 

Výpočet hustoty 

Zeměpis  

 Čtrvrtek- studium doma, práce s učebnicí  

1) Výukové video: Biosféra 
Pusť si v čase 7:08 do 10:08 (Kdo chce, pustí si od začátku, video je moc pěkně 
zpracované) 
2) Práce s učebnicí: Tajga, opadavé lesy U str. 82- přečti 
3) Atlas- str.20, prozkoumej tyto oblasti na mapě 
4) Zápis- napiš si stručně v bodech stručný, přehledný zápis 

5) Ústně si řekni odpvědi na otázky v učebnici- str.82/1,2,3 
Pátek on-line hodina  všichni v 7:30 hod. 

1) Biosféra- opakování Otázky na str. 80, 81 a 82 
2) Stepi 

Dějepis  

online 
Starověký Řím 
Boj Říma nekončí 
-vznik Kartága 
- války Římanů s Kartáginci 
UČ str. 122 - 123 
PS str.55 

https://www.youtube.com/watch?v=sumtUn9ry24


Přírodopis  

 online hodina ve čtvrtek 

Hmyz s proměnou dokonalou 
blechy, síťokřídlí 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 7:30 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 8:25 hod. 

Téma: Kódování 
1) Kódování, dekódování 
2) Typy kódů 

Výchova k   
občanství   - 

  

Výuka v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 (prezenční výuka ve škole): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

 Souhrnné opakování tvarosloví 

 Základní skladební dvojice 

 Osnova vypravování 

  

Matematika  

  Slovní úlohy desetinná čísla 
Osová souměrnost 
Geometrie - test úhly 

Anglický jazyk  

1.hodina  

1) opakování probraného učiva  
2) Why? Because...  
3) UČ str. 82 - nová slovní zásoba  
4) PS str. 59/8,9  
2.hodina  

1) opakování nové slovní zásoby  
2) UČ str. 83 - nová gramatika ...vyjádření účelu ...to clean...  

3) PS str. 60/10  
3.hodina  

1) a game with cubes  
2) PS str. 62 – The Coolest Animals Live in Antarctica! - čtení a porozumění  
   

Fyzika    Hustota - výpočet hustoty 

Zeměpis  
Biosféra: polární oblasti, tundra. 
Kontrola sešitu- v úterý! (Ať Vám sešit můžu obratem zase vrátit:) 

Dějepis  

Opakování a kontrola PS 
Starověký Řím 
Boj o Apeninský poloostrov - porážka největších soupeřů 
UČ str. 118 - 119 
PS str. 53  

Přírodopis  
  Hmyz s proměnou nedokonalou - vážky 
Kontrola PS 

Informatika  Rastrová a vektorová grafika. 

Výchova  
k občanství  

Má vlast - státní symboly 
- U str. 52 - 53 

TV   Výuka venku, připravte si sportovní oblečení a vhodnou obuv na školní hřiště. 

HV  
Hudební nástroje 
Rytmická cvičení. 

VV       

ETV       

ČP     

  

Rozvrh on-line hodin v době distanční výuky (do 30. 4. 2021): 

VI. třída 

  8:00 9:00 10:00 11:00 

Pondělí   M S1 ČJ S2 ČJ S1 M S2 F 

Úterý Z S1 AJ S2 Z S2 AJ S1 D   



Středa   IN S1 AJ S2 AJ S1 IN S2   

Čtvrtek 
F doučování 
(dobrovolné) PŘ M S1 ČJ S2 ČJ S1 M S2 

Pátek Z D     

Výuka v týdnu od 26. 4. do 30. 4. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 26. 4.  

 test – opakování tvarosloví  

 základní skladební dvojice  

Online hodina 29. 4.   

 podmět a přísudek  

 vypravování U 132/5  

Úkoly v Teams:  

 PS 50/2, 3, 4  

 vypravování (pokyny najdeš v zadání úkolu)  

 práce s textem v čítance na str. 117–118 (pokyny najdeš v zadání úkolu)  

  

Matematika  

  online hodina pondělí S1 9,00   S2 10,00 

opakování operace s desetinnými čísly 
převody jednotek 
online hodina čtvrtek S1 10,00  S2 11,00 

úhly - příprava na test 
osová souměrnost 
úkoly v Teams po online hodině 

Anglický jazyk  

online hodina 27.4.  

1) opakování a procvičování nové slovní zásoby  
2) UČ str. 80 – Why and because  
3) PS str. 57  
3) Breakout rooms - procvičování  
online hodina 28.4.  

1) UČ str. 82 - new vocabulary about animals  
2) guess the animal  
3.hodina   

1) PS str. 58/6,7 - zadání v Teams  
   

Fyzika  

  Online hodina v pondělí v 11:00  

Hustota látky učebnice str.86 - 89 
Převody jednotek hustoty 
Výpočet hustoty látek 

Zeměpis  

 On-line hodina v úterý S1 v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Práce s atlasem, orientace na mapě 
2) Pedosféra závěrečné opakování, U str. 78 
3) Biosféra úvod, U str. 79 
On-line hodina v pátek všichni v 8:00 hod. 

1) Biosféra- polární oblasti 
2) Práce s atlasem- zeměpisná šířka, obratníky, polární kruh.. 

Dějepis  

online 
Starověký Řím 
UČ str. 116 - 117 
Tajemství vzniku věčného města - Říma 
- vznik na sedmi pahorcích 
- Etruskové a jejich písmo 
- římští dějepisci, Romulus a Remus 
PL str. 52  

Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 9:00 

Hmyz stavba těla hmyzu PS 32 
Rozmnožování hmyzu učebnice str. 76 - 79 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

Téma: Informace a kódování 
1) Opakování- kyberšikana 
2) Informace, kódování, dekódování 

Výchova  
k  občanství    



  

Výuka v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 19. 4.  
Souhrnné opakování tvarosloví  

 příprava na test  

 společná práce /jamboard/  

  
Online hodina 22. 4.  
1) Test – tvarosloví  
2) Základní skladební dvojice U str. 68  

  
Úkoly v Teams:  
1) PS str. 46\1, 2 a), 4 a), b) – Úkol odevzdej až po online hodině ve čtvrtek!    
2) Dějová posloupnost při vypravování – úkol ze slohu   
3) Práce s textem v čítance/poslech – Ezop a brabenec, str. 116 a 117 
(kontrolní otázky v kvízu)  

Matematika  

  PO - online hodina - test převody jednotek délky a obsahu 
S1 -9,00  S2 - 10,00 

procvičování jednotek obsahů (ar, hektar,km
2
) 

Online hodina čtvrtek 10,00  S1    11,00  S2 

druhy úhlů,  
úkoly v teams po online hodině 
  

Anglický jazyk  

online hodina 20.4.  

1) UČ str. 74 – Animal Habitats – Unit 5  
2) UČ str. 76 –77 – new vocabulary, PS str. 54-55  
3) Where do the animals and plants live?  
online hodina 21.4.  

1) opakování a procvičování nové slovní zásoby  
2) UČ str. 80 – Why and because  
3) PS str. 57  
4) Breakout rooms - procvičování  
3.hodina  

1) PS str. 58/6,7 - zadání v Teams  
   

Fyzika  

  Online hodina v pondělí v 11:00  

Hustota látky učebnice str.86 - 89 
Procvičování převodů jednotek hustoty 
Online doučování - čtvrtek v 8:00 dobrovolné 
převody jednotek hmotnosti, objemu, hustoty 

Zeměpis  

On-line hodina v úterý S1 v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Práce s atlasem, orientace na mapě 
2) Opakování: Pedosféra, půdní horizonty, půdní typy 
3) Půdní druhy, U str. 75 
4) Význam půdy, U str.76 
On-line hodina v pátek všichni v 8:00 hod. 

1) Opakování, orientace na mapě 
2) Přírodní rizika,U  str. 77 
3) Závěrečné opakovací otázky, U str. 78 

Dějepis  

unline 
Starověký Řím 
Jak víme, že to bylo právě tak? 
- prameny poznámí dějin 
- římští historici 
UČ str. 114 - 115 
PS str. 51 

Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 9:00 

Vzdušnicovci - hmyz, stonožky a mnohonožky učebnice str. 74 - 79 
stavba těla a způsob života 
Práce v PS 

Informatika  

 On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

Téma: Bezpečnost na internetu 
1) Opakování- desatero bezpečného internetu 
2) Ochrana zařízení připojených na internet 



  

Výuka v týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 12. 4.  
1) práce ve skupinkách s internetovou jazykovou příručkou  
2) procvičování slovesných tvarů v podmiňovacím způsobu   
Online hodina 15. 4.  
1) souhrnné opakování tvarosloví U 66–67   
2) základní skladební dvojice U 68  
Úkoly v Teams:  

1.  Příprava na test 22. 4.  

 PS str. 48–49 (kromě 48–49/2 c), 3 b), d), f))     

 online cvičení www.skolasnadhledem.cz viz zadání 2. Práce s textem v čítance str. 

114 a 115 (kontrolní otázky v kvízu)  

Matematika  

  online hodina z pondělí je mimořádně v úterý od 10,00 S1 a 11,00S2 
aritmetika - str. 99-104 - jednotky obsahu 
online hodina čtvrtek S1  10,00 a S2  11,00 
geometrie - str. 45-46 druhy úhlů, úhly střídavé, souhlasné 

test - sčítání a odčítání úhlů, 
úkoly v Teams po hodině 
  

Anglický jazyk  

online hodina 13.4.  

1) opakování a procvičování učiva 4.lekce  
2) senses  
3) was, were  
online hodina 14.4.  

1) opakovací test na lekci 4 – wizer  
3.hodina  

1) sloh o tvém oblíbeném ročním období, inspiruj se učebnicí -  zadání vTeams  
   

Fyzika  

   Online hodina v pondělí v 11:00  

Hmotnost  - měření hmotnosti pevných těles a kapalin 
učebnice str. 82 - 85     rovnoramenné váhy 
čtvrtek - online hodina 8:00 - doučování - převody jednotek hmotnosti 

Zeměpis  

On-line hodina v úterý S1 v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování: Hydrosféra 
2) Práce s atlasem, orientace na mapě 
3) Pedosféra- úvod, U str. 73 
On-line hodina v pátek všichni v 8:00 hod. 

1) Opakování, orientace na mapě 
2) Pedosféra- půdní typy a půdní druhy, U str. 74-75  
3) Test- hydrosféra 

Dějepis  

13. 4. 
Starověký Řím 
prostudova učebnici na str. 112 - 113 
-počátky dějin 
- založení Říma 
- přírodní podmínky 
zhlédnout youtube Kompas času Římská říše 2 
  
16. 4. 
online 
- opakování učiva  
- rozbor videa 
- PS str. 50 

Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 9:00 

štíři - stavba těla, způsob života ... 
Opakování - členovci 

Informatika  

 On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

Téma: Internet 
1) Služby internetu 
2) Bezpečnost na internetu 

  

http://www.skolasnadhledem.cz/


Výuka v týdnu od 6. 4. do 9. 4. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 8. 4.  
Slovesný čas  
Souhrnná cvičení tvarosloví U str. 66/1  
Práce s SSČ  
U str. 64–65  
Úkoly v Teams:  
U 66/2, 3, 5  
Práce s textem v čítance Daidalos a Ikaros  
str. 110 až 111 + poslech Prométheus  
(kontrolní otázky v kvízu)  

Matematika  

  online hodina 8.4. S1 10,00 S2 11,00 

geometrie - sčítání odčítání úhlů - příprava na test 
úkoly v teams po hodině 

Anglický jazyk  

online hodina 6.4.  
1) opakování was, were  

2) UČ str. 70 – My favourite season - čtení a porozumění  
online hodina 7.4.  

1) PS str. 52/ 22,23  
2) procvičování PS str. 53/26 - breakout rooms  
3.hodina  

1) PS str. 53/24,25 - zadání v Teams  
   

Fyzika  
  Velikonoční pondělí 
Ve čtvrtek doučování - procvičování převodů jednotek hmotnosti 

Zeměpis  

 On-line hodina v úterý S1 v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování: Hydrosféra do str.68 
2) Oceánská voda- U str.69-70 
3) Práce s atlasem, orientace na mapě 
On-line hodina v pátek všichni v 8:00 hod. 

1) Znečištění vody, nedosttek vody str. 71  
2) Hydrosféra- závěrečné opakování- U str.72 

Dějepis  

online 
Starověké Řecko 
Jak milé je být člověkem, když jsme vskutku lidmi 
- život ve městech 
UČ str. 108 - 109 
PS str. 49   
  
Starověký Řím 
Starověká Itálie - budoucí vládkyně Středomoří 
UČ. str. 110 - 113 
PS str.50   

Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 9:00 

Sekáči, štíři a roztoči 
PS - společně vypracujeme 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

Téma: Internet 
1) Opakování- historie internetu 
2) Přenos dat 
3) Služby internetu 

  

Výuka v týdnu od 29. 3. do 2. 4. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  



Český jazyk  

Online hodina 29. 3.  
1) mluvní cvičení  
2) slovesný čas U 61/1, 2  
3) slovesné tvary U 60/6  
  
Úkoly v Teams:  

U 61/9  
U 62/5 mluvnické kategorie sloves – cvičení vypracuj písemně do sešitu (žáci 
s IVP pouze 3 věty)  
PS 44/3 tvary přítomného času; správnost ověř na Internetová jazyková 

příručka (cas.cz)  
PS 44/1  
PS 45/3, 4, 5  

   

Matematika  

  online hodina 29.3. S1 10,00  S2 11,00 
aritmetika - str. 99 - 104 jednotky obsahu 

úkoly po online hodině  v teams 
procvičování des. čísel zde 
skoro všechny musím pochválit za práci v aritmetice i geometrii, kdo neodevzdával 

práce, ať využije prázdniny alespň k částečnému doplnění a odevzdání prací  

Anglický jazyk  

online hodina 30.3.  
1) was, were - procvičování  

2) PS str. 50 – Smelly animals and plants - čtení a porozumění  
online hodina  31.3.  

1) UČ str. 70 – My favourite season - čtení a porozumění  
2) Easter in England  
   

Fyzika  

  Online hodina v pondělí v 11:00  

test - přěvody jednotek objemu (krychlové i duté jednotky) 
Hmotnost - úvod 
Ve čtvrtek máme velikonoční prázdniny - doučování není 

Zeměpis  

On-line hodina v úterý S1 v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování 
2) Oběh vody v přírodě, voda v oceánech 

Dějepis  

online 
Starověké Řecko 
Jak milé je být člověkem, když jsme vskutku lidmi 
- život ve městech 
UČ str. 108 - 109 
PS str. 49   
  
Starověký Řím 
Starověká Itálie - budoucí vládkyně Sředozemí 
UČ str. 112 - 113 

Přírodopis    Velikonoční prázdniny 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

Téma: Internet- úvod 

Výchova  
k  občanství  

Připomínám zadání z minulého týdne - pracovní list na téma Velikonoce. Pošlete 
e-mailem, termín odevzdání: 4.4. 

Výtvarná 
výchova 

Období jara a Velikonoc. 

Často tvoříme výzdobu našeho domova. Mám pro Vás připravený úkol, ve kterém 
můžete využít vaši kreativitu a fantazii. Budu ráda za fotografii vaší výzdoby, 
barvených vajíček či jakéhokoli výtvarného díla, které se pojí s jarem. 
Technika je volná. 
Práci prosím nahrát do Teamsů.  
  

  

Výuka v týdnu od 22. 3. do 26. 3. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 22. 3.  

 mluvní cvičení  

https://prirucka.ujc.cas.cz/
https://prirucka.ujc.cas.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid


 podmiňovací způsob přítomný a minulý U str. 59–60   

 slovesné tvary a jejich tvoření  

 práce s textem PS 42/2  

Online hodina 25. 3.  

 mluvní cvičení  

 slovesný čas U str. 61  

 vypravování U str. 130  

Úkoly v Teams:  
PS str. 43 podmiňovací způsob přítomný a minulý  
U str. 60/7, 8 b)  
U str. 62/3  
Práce s textem v čítance str. 105–108 (kontrolní otázky v kvízu)   

   

Matematika  

  online line hodina 22. 3. mimořádně odpadá 

čas využijte k doplnění všeho nesplněného a k procvičování desetinných čísel viz 
odkaz v teams úkol 27 
a převody jednotek - vybírej jednotky délky a hmotnosti( můžeš zkusit i obsah) 
převody jednotek 
Online hodina 26.3  S1 10,00  S2 11,00 POZOR ZMĚNA MIMOŘÁDNĚ PÁTEK 
geometrie - odčítání úhlů úkoly v teams po hodině 

procvičování zde sčítání úhlů 

Anglický jazyk  

online hodina 23.3.  
1) procvičování použití was, were  

2) UČ str. 68 – Amazing Animals Senses - čtení a porozumění  
online hodina 24.3.  
1) was, were - procvičování  

2) PS str. 50 – Smelly animals and plants - čtení a porozumění  
3.hodina  

procvičuj si novou slovní zásobu v Quizlet a dodělej si vše, co potřebuješ dohnat:-
)  
   

Fyzika  

  Online hodina v pondělí v 11:00  

Převody jednotek objemu - 
- krychlové jednotky a duté jednotky 
ve čtvrtek Online hodina od 8:00 dobrovolná procvičování 
KAHOOT 

Zeměpis  

On-line hodina v úterý S1 v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování: Atmosféra 
2) Hydrosféra- úvod; U str.66 
3) Test Atmosféra 
On-line hodina v pátek všichni v 8:00 hod. 

1) Vodstvo na Zemi, U str. 67 
2) Kontrola testu z minulé hodiny 
  

Dějepis  

online 
Starověké Řecko 
UČ str. 104 - 105 
Otec a syn z Makedonie přebírají štafetu 
- král Filip II, Aristoteles 
- Alexandr Makedonský - Veliký 
DÚ  PS str. 47 
  
Helénistický svět 
UČ str. 106 - 107 
-  helénistické státy 
PS str. 48 

  
Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 9:00 

pavoukovci učebnice str. 67 - 69 
PS str.29 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

Online prezentace ve skupině- mimořádné události, dokončení prezentací, další 
zajímavosti (MU v současnosti ve světě) 
První pomoc. 

Výchova k   
občanství  

Pracovní list na téma Velikonoce naleznete ZDE - pošlete e-mailem, termín 
odevzdání: 4.4. 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=04.+%C3%9Ahly+%E2%80%93+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
https://mzszasada-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/slachova_mzszasada_cz/Ef7efEJ91YFMox21t4B9hXUBJXYTQPKXhsKhL3wjfsdWDQ?e=9b3xtF


  

Výuka v týdnu od 15. 3. do 19. 3. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 15. 3.  
Slovesa  

 slovesné tvary (jednoduchý/složený) U 56  

 mluvnické kategorie sloves U57/4, 57/7  

 podmiňovací způsob přítomný U 59  

Online hodina 18. 3.  
Slovesa   

 podmiňovací způsob minulý a přítomný U 59  

 mluvnické kategorie sloves U 57/5, 58/9  

Úkoly v Teams:  
U 58/10 a) až g)  
PS 42/1   
Cvičení www.skolasnadhledem.cz viz zadání v Teams  
Práce s textem v čítance str. 102 až 104 (kontrolní otázky v kvízu)  
Můj koníček – mluvní cvičení (pokyny/osnova v zadání; termín 22. 3.)   

Matematika  

  online hodina 15.3.S1 9,00  S2 10,00  aritmetika 

jednotky obsahu str. 99-104 
opakování jednotky délky a hmotnosti 
online hodina 18.3.S1 10,00  S2 11,00  geometrie 

sčítání a odčítání úhlů 
geometrie str. 54-58 
sčítání úhlů 
odčítání úhlů 
převody úhlů 

Anglický jazyk  

online hodina 15.3.  

1) opakování slovní zásoby-  dokončení skupinové práce  
2) PS str.47/10  
3) What´s the hottest chilli pepper? - čtení a porozumění  
4) video about eating spicy food  
online hodina  

1) UČ str. 67 - nová gramatika, sloveso “být” v minulosti  
2) procvičování  
3) PS str. 48/12  
3.hodina  

1) PS str. 48/13  
   

Fyzika  

 Online hodina v pondělí v 11:00  

Měření objemu pevného tělesa 
Převody jednotek objemu - procvičování 
KAHOOT převody krychlových jednotek - test 

Zeměpis  

 On-line hodina v úterý v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování: Atmosféra, počasí, oběh vzduch v atmosféře 
2)  Podnebí a podnebné pásyU str.62 a 63 
On-line hodina v pátek všichni v 8:00 hod. 

1) Opakování 
2) Změna klimatu na zemi, katastrofické atmosférické jevy  U str.64 
3) Atmosféra- shrnutí U str.65 
  

Dějepis  

online 
Starověké Řecko 
UČ str. 100 - 103 
Klasická řecká kultura byla přístupná každému 
- gramotnost 
- divadlo 
- sochařství 
Moudrost, sport a bohové 
- filozofové 
- náboženství 
- olympijské hry 
  
PS str.45 - 46 

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=04.+%C3%9Ahly+%E2%80%93+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=05.+%C3%9Ahly+%E2%80%93+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#sel
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php


Přírodopis  

   
Online hodina ve čtvrtek v 9:00 

Kroužkovci učebnice str. 63 - 65  
doplnění PS str.28 
kontrola testu 
Členovci úvod 

Informatika  

 On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

1) Sdílení obrazovky 
2) Online prezentace ve skupině- mimořádné události 

Výchova  
k občanství    

Výtvarná 
výchova 

Milí šesťáci, založila jsem tým, který najdete ve svých Teamsech. Vyplňte 
pětiminutový testík, abych věděla, že máte výtvarku ještě v paměti. Těším se na 
výsledky. Vev 

  

Výuka v týdnu od 8. 3. do 12. 3. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 8. 3. 
1) Procvičujeme číslovky 
2) Slovesa U str. 55 až 56 
Online hodina 11. 3. 
1) Test číslovky 

2) Slovesa 
a) slovesný tvar jednoduchý a složený 
Úkoly v Teams: 
cvičení – příprava na test – číslovky 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/18 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/19 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/327 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/710 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/711 
U 57/6 (vypracuj cvičení do sešitu) 
PS 41/1 – písemně 2. odstavec 
PS 41/2 
PS 42/3 
Práce s textem v čítance str. 96–99 (kontrolní otázky v kvízu)   

Matematika  

  online hodina 8.3. S1 - 9,00 S2  - 10,00 

procvičování operací s desetinnými čísly  
online cvičení 
jednotky obsahu str. 99 - 102 
procvičování jednotek délky a hmotnosti zde: jednotky délky a hmotnosti 
úkoly v teams po online hodině 
online hodina GEOMETRIE 11.3. S1 10.00  S2 11,00 

úhly -  sčítání a odčítání str. 54 - 57 
úkoly po online hodině 

Anglický jazyk  

Online hodina 9.3.  

1) opakování a procvičování sloves a slovní zásoby této lekce – Zumpad.de  
2) PS str. 45/6  
3) UČ str. 65/ 7  
Online hodina 10.3.  

1) nová slovní zásoba - UČ str.66/8  
2) procvičování PS str. 47/10,11  
3.hodina  
1) PS str.49/ 15,16 - zadání v Teams  

   

Fyzika  

  Online hodina v pondělí v 11:00 

Měření objemu pevného tělesa 
Převody jednotek objemu - procvičování 

Zeměpis  

 On-line hodina v úterý v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Hodnocení SP 2 
2) Opakování: Atmosféra 
3) Počasí, U str.59 a 60 
On-line hodina v pátek všichni v 8:00 hod. 

1) Opakování 
2) Oběh vzduchu v atmosféře, U str.60-61 

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=27.+Kombinovan%C3%A9+operace#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid


3) Úkol-zadání v Teams: ofotit zápisy ze Z od 10.hodiny (26.2.) 
  

Dějepis  

online 
UČ str. 96 - 99 
Hledání ALFY a OMEGY řecké kultury 
- sedm mudrců 
- víra v olympské bohy 
- mramorové sochy 
- řecké stavitelství 
Vrchol a pád klasické řecké polis 
- řecko-perské války 
- vojenský obranný spolek 
- Periklova doba 
PS str. 43 - 44 

Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 9:00 

Kroužkovci učebnice str. 63 - 65 
PS str.28 
test - měkkýši 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

1) Mimořádné události- práce ve skupinách 
2) Sdílená práce- dokončení v "místnosti," příprava na online prezentování před 
třídou 

Výchova  
k občanství    

Výtvarná 
výchova 

Milí šesťáci, založila jsem tým, který najdete ve svých Teamsech. Vyplňte 
pětiminutový testík, abych věděla, že máte výtvarku ještě v paměti. Těším se na 
výsledky. Vev 

  

Výuka v týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 1. 3.  
Druhy číslovek  
Pravopis číslovek U str. 53  
Online hodina 4. 3.  
Skloňování základních číslovek U str.54  
Úkoly v Teams:  
U 53/1 (žáci s IVP píší jen tvary číslovek)  
U 54/1 Vypracuj až po online hodině ve čtvrtek! (žáci s IVP píší jen tvary 
číslovek)  
PS 38/3  
PS 39/4, 1 a) až e)  
PS 40/3, 4  
Práce s textem v čítance 94 až 95 (kontrolní otázky v kvízu) 

Matematika  

  online hodina 1.3. od 9,00S1  od 10,00 S2 

aritmetika -procvičování převodů jednotek délky a hmotnosti (uč. str. 94-98) 
desetinná čísla - početní operace, písemné dělení (uč. str. 117/1,2,3,4) 
test - operace s desetinnými čísly, převody jednotek délky, hmotnosti 
online hodina 4.3 od 10,00S1 od 11,00 S2 

geometrie - osa úhlu uč. str. 32 -33 
  
  

Anglický jazyk  

online hodina 2.3.  

1) UČ str. 60 –61 -nová slovní zásoba 4.lekce  
2) PS str. 42-43  
3) UČ str. 64/ 6  
online hodina 3.3.  

1) procvičování slovní zásoby  
2) UČ str. 65/ 7, PS 45/6,7  
3) a little charade 
3.hodina  

1) PS str.46/ 8,9  - zadání v Teams 
  
   



Fyzika  

  Online hodina v pondělí v 11:00 

Objem - postup při měření objemu kapaliny odměrným válcem 
převody jednotek objemu 
  

Zeměpis  

On-line hodina v úterý v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování - Krajinné sféry, vnější a vnitřní činitelé ovlivňující tvar zemského 
povrchu příprava na test (U str. 55) 
2) Atmosféra- U str.56-57 
On-line hodina v pátek všichni v 8:00 hod. 

1) Vrstvy atmosféry- dokončení U str.57-58 
2) Test č. 2 Opakování: Krajinné sféry, vnější a vnitřní činitelé ovlivňující tvar 
zemského povrchu (v Teams- lze vypracovat v době od 10:00 do 14:00 hod) 

Dějepis  

online 
UČ str, 92 - 95 
PS str. 41 - 42 
Sterověké Řecko 
Sparta 
- otroctví, vojsko, zemědělství 
Athény 
- počátky demokracie, 

Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 9:00 

Měkkýši - mlži a hlavonožci - učebnice str.60 - 62 
PS str. 27 společně vypracujeme 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

1) Mimořádné události: varování a výstrahy (opakování) 
2) Co dělat, když nastane mimořádná událost 
3) Rozdělení do skupin- zadání sdílené práce 

Výchova  
k  občanství  

Kdo měl prezentovat referát, pošlete ho na e-mail. 
  
ZDE vypracujte úkol č. 1. Pro ty z vás, kteří by si chtěli zahrát na kronikáře, 
mám bonusový úkol č.2. Termín odevzdání 7.3. - e-mailem. 

  

Výuka v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 21. 2.  
1) Kahoot: procvičujeme zájmena – příprava na test  
2) Závěrečné opakování zájmen PS str. 36–37  
3) Jazykový rozbor U 51/3  
Online hodina 25. 2.  
1) Test – zájmena  

2) Číslovky – druhy číslovek U str. 52  
Úkoly v Teams:  
1) U 51/4  
U 51/7 oprav chyby a přepiš cvičení do sešitu (žáci s IVP první 4 věty)   
2) Pracujeme s textem v čítance str. 86 až 89  
! Následující úkoly vypracuj po online hodině 25. 2.!  
3) PS 38/2  
4) Procvičujeme online: (štít 4 = jednička)   

Určování číslovek (1. úroveň) – online Rozbory (umimecesky.cz)  
Druhy číslovek (2. úroveň) – online Rozřazovačka (umimecesky.cz)  
Druhy číslovek (2. úroveň) – online Pexeso (umimecesky.cz)  
   

Matematika  

  online hodina 22.2. aritmetika převody jednotek procvičování (délka, hmotnost) 

písemné dělení des. čisel 
https://www.onlinecviceni   procvičování až po dělení des. číslem 
online hodina 25.2. geometrie - úhel - velikost úhlu, osa úhlu 

uč. str. 32,33 
35-37 velikost úhlu 
úkoly v teams po online hodině 

https://mzszasada-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/slachova_mzszasada_cz/EVqcRxKwiX5OmLM8BugLxakBvucu-j6sVKX4DQq47DQdow?e=QYuBnd
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-cislovek-1/5154
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-cislovky-2-uroven/219
https://www.umimecesky.cz/pexeso-cislovky-druhy-2-uroven/458
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid


Anglický jazyk  

online hodina 23.2.  

1) opakování slovní zásoby a gramatiky 3.lekce  
2) PS str. 38/ 21  
online hodina 18.2.   

1) UČ str. 60 –61 -nová slovní zásoba 4.lekce  
2) PS str. 42-43  
3) UČ str. 64/ 6  
3.hodina  

1) vypracuj opakovací test na tuto lekci v aplikaci wizer 
 https://app.wizer.me/learn/0Q2S90 
zadání v Teams 

Fyzika  

 Online hodina v pondělí v 11:00 

Test - délka 
Objem - přvody jednotek objemu 

Zeměpis  

On-line hodina v úterý v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování - Litosféra, vnější a vnitřní přírodní činitelé- vliv na zemský povrch 
2) Tvary zemského povrchu- U str. 53-54 
  
V pátek 8. 1. bude samostatná práce (ideálně v době 8:00- 8:45 hod.) 

1)Napiš zápis do sešitu č. 10 -11 (Je v Teams- Soubory- Výukové materiály) 
2) Závěrečné opakovací otázky-U str.55, řekni si odpověď na otázky 1-11 

Dějepis  

online  

kontrola testu 
UČ str. 90 - 91 
Archaické období plavby za rozvojem 
DÚ PS str. 40 

Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 9:00 

kontrol pojmů 
Měkkýši - plži str. 58 - 59 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

1) Sdílení souborů v Office 365- opakování, výhody a nevýhody 
2) Hodnocení práce ve skupinách z minulé hodiny (Sdílení Wordu) 
3) Mimořádné události- varování a výstrahy 

Výchova  
k  občanství  

Kdo měl prezentovat referát, pošlete ho na e-mail. 
V učebnici si přečtěte kapitoly: Místo,kde žijeme; Obec - str. 39 - 42 ZDE 

  
ZDE vypracujte úkol č. 1. Pro ty z vás, kteří by si chtěli zahrát na kronikáře, mám 
bonusový úkol č.2. Termín odevzdání 7.3. - e-mailem. 

  

Výuka v týdnu od 15. 2. do 19. 2. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 15. 2.  
Skloňování zájmen podle vzorů TEN, NÁŠ, zájmeno JENŽ  
TEST – mluv. kategorie podstatných jmen, přídavná jména  
46/2, 47/1  
Online hodina 18. 2.  
Skloňování zájmen můj, tvůj, svůj  
Závěrečné opakování zájmen PS str. 36-37  
Úkoly v Teams  
1) U 49/1, 2, 3 (mluvnické kategorie podst. jm. zapisuj do tabulky!). Žáci s 
IVP bez cv. 3 – doplňte pouze tabulku s podstatnými jmény, viz zadání.   
2) Procvičujeme tvary zájmena JÁ z odkazu v 
zadání! https://quizizz.com/join?gc=33923740  
3) Kvíz z minulé online hodiny (mluvnické kategorie podst. jm., přídavná 
jména)   
4) Pracujeme s textem v čítance (str. 83 až 85)  

   

Matematika  

  Online hodina 15.2. 

dělení desetinných čísel přirozeným číslem učebnice str. 110 
  
převody jednotek délky. hmotnosti, obsahu str. 99-102  
úkoly v teams 
příprava na test  
online hodina 18.2. 

https://app.wizer.me/learn/0Q2S90
https://mzszasada-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/slachova_mzszasada_cz/EZULYY69a8dKqsI-ikT0Y1UBWYan3zluRhtia_QOVF9UXQ?e=8xPdC9
https://mzszasada-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/slachova_mzszasada_cz/EVqcRxKwiX5OmLM8BugLxakBvucu-j6sVKX4DQq47DQdow?e=QYuBnd
https://quizizz.com/join?gc=33923740


geometrie - osa úhlu, přenášení úhlu str. 29-33 

úkoly v teams 

Anglický jazyk  

 online hodina 16.2.  

1) PS str. 36 “ How Children Go to School around the World!” - čtení a 
porozumění  
2) nová slovní zásoba  
3) PS str. 36/ 18, PS str. 37/ 19,20  
online hodina 17.2.  

1) UČ str. 52 “ Catch the bus in Curibita” - čtení a porozumění  
2) otázky a odpovědi k článku  
3) PS str.38 / 21, PS str. 40/ 1  
3.hodina  

1) PS str. 40/ 2, PS str.41/ 3,4 -zadání v Teams 
  

Fyzika  

  Online hodina v pondělí v 11:00 

Opakování převodů délky - test kahoot 
Kvíz - měření délky  
Ve čtvrtek 8:00 - doučování on-line pro zájemce 

Zeměpis  

 On-line hodina v úterý v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování - Litosféra, zemětřesení, sopečná činnost 
2) Hodnocení testů z minulé hodiny 
3) Vrásnění a kerná činnost- str.49 
  
On-line hodina v pátek 8. 1. všichni v 8:00 hod. 

1) Opakování - Litosféra, Vliv na zemský povrch- vnitřní přírodní činitelé 
2) Vnější činitelé- str.50-51 
3) Ochrana před přírodními katastrofami- str.52 
  

Dějepis  

online 
Místa zrození řecké i evropské kultury 
Temná století - tajuplné období řeckých dějin 
UČ. str. 86 - 89 
PS str. 38 - 39   

Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 9:00 

Hlísti učebnice str. 56 - 57 
Kvíz pojmy 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

1) Opakování- cloudová úložiště 
2) One Drive 
3) Sdílení souborů v Office 365 
4) SP Word a veselá pohádka/veselý příběh (práce ve dvojici či trojici) 

Výchova  
k  občanství  

 Milí žáci, 
14. února se každoročně slaví svátek svatého Valentýna. Je to den, kdy se 
tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou 
stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. Abyste se o svatém Valentinovi 
dozvěděli více, pusťte si video Světci a svědci: Svatý Valentin — Česká televize 
(ceskatelevize.cz) 
Otázky k videu (pošlete vypracované e-mailem do 21.2.): 
1. Jaké povolání sv. Valentin vykonával? 
2. Ve kterém století sv. Valentin žil? 

  

Výuka v týdnu od 8. 2. do 12. 2. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

Online hodina 8. 2.  
1) druhy zájmen – procvičování  
2) skloňování zájmen podle vzorů TEN a NÁŠ   
PS str. 34 až 35   
Online hodina 11. 2.  
3) Kahoot - kontrolní test (mluvnické kategorie podst. 
jmen, druhy přídavných jmen)   
4) skloňování zájmena JENŽ   
U 47/1  
Úkoly v Teams:  
U 46/1, 2 (žáci s IVP první 4 věty)   

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000003-svaty-valentin/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000003-svaty-valentin/


U 48/3 a)  
Úkoly: online (výsledky PrtScr nebo fotka)  

registraci proveďte přes školní e-mail  
Druhy zájmen (2. úroveň) – online Pexeso (umimecesky.cz)  
Určování zájmen (2. úroveň) – online Rozbory (umimecesky.cz)  
Druhy zájmen (2. úroveň) – online Rozřazovačka (umimecesky.cz)  
Práce s textem v čítance na str. 81 až 82 (kontrolní otázky v kvízu)   

Matematika  

  Online hodina 8.2. aritmetika - převody jednotek délky a hmotnosti str. 90-98, 

násobení desetinného čísla desetinným číslem str. 107 - 109 
úkoly v teamsech 
Online hodina 11.2. geometrie - úhly, přenášení úhlú str. 29 - 31 

příklady na procvičování v teamsech, 
procvičování převodů jednotek - délky a hmotnosti (01,02) 
https://www.onlinecviceni 

Anglický jazyk  

online hodina 9.2.  

1) opakování a procvičování slovní zásoby  
2) nová gramatika – spojka “but”  
3) UČ str. 49 / 12  
4) PS str. 34/12  
online hodina 10.2.  

1) UČ str. 50 – Hot –Air Balloons - čtení a porozumění  
2) UČ str. 51/15,16  
3.hodina  

1) UČ str. 36 - přečti a poslechni si článek - zadání v Teams 
pracovat s ním budeme další online hodinu  
   

Fyzika  

  Online hodina v pondělí v 11:00 

Opakování - délky (převody jednotek délky, vyzkoušíte si test "kahoot", 
zopakujeme výpošet aritmetického průměru) 
Nabízím doučování ve čtvrtek od 8:00 - procvičování převodů 

Zeměpis  

 On-line hodina v úterý v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování - Litosféra, litosférické desky, vznik kontinentů- dle otázek v U 
2) Utváření zemského povrchu- str. 46 opakování 
3) Zemětřesení a sopečná činnost- str. 47-48 
  
On-line hodina v pátek 8. 1. všichni v 8:00 hod. 

1) Opakování - Litosféra, zemský povrch 
2) Vrásnění a kerná činnost- str.49 
3) Test- bude zadán v Teams 
  

Dějepis  

online úterý od 10:00, pátek od  9:00 
Starověké Řecko 
UČ str. 84 - 87 
- spartská ústava 
- krétská kultura 
PS str. 37 - 38 

Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 9:00 

Ráda bych přesunula tuto naši hodinu z 8:00 na 9:00 
upřesníme v pondělí na hodině fyziky 
Ploštěnci - učebnice str.52 - 55 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

1) Opakování- myšlenková mapa 
2) Cloud 

Výchova  
k občanství  

Milí žáci, 
14. února se každoročně slaví svátek svatého Valentýna. Je to den, kdy se 
tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného 
srdce, jako symbolu lásky. Abyste se o svatém Valentinovi dozvěděli více, pusťte 
si video Světci a svědci: Svatý Valentin — Česká televize (ceskatelevize.cz) 
Otázky k videu (pošlete vypracované e-mailem do 21.2.): 
1. Jaké povolání sv. Valentin vykonával? 
2. Ve kterém století sv. Valentin žil? 

  

Výuka v týdnu od 25. 1. do 28. 1. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

1. online hodina 27. 1.  

ZÁJMENA  

https://www.umimecesky.cz/pexeso-zajmena-druhy-2-uroven/533
https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-zajmena-2-uroven/4311
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-zajmena-druhy-2-uroven/379
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000003-svaty-valentin/


U 44/4, 5, 8  

1. online hodina 28. 1.  

PS 34–35  
Úkoly v Teams:  
Tabulka v učebnici na str. 44  
U 44/6  
U45/10   
Pracuj s textem:  

Příběhy ze Zverimexu (1. úroveň) – online Čtení s porozuměním (umimecesky.cz)  
Odevzdej svůj výsledek do zadání jako print screen obrazovky nebo jako fotku.  

Matematika  

  online hodina 25.1. S1  9,00   S2  10,00 
online hodina 28.1. S1 10,00     S2 11,00 

jednotky hmotnost, str. 96 
str. 94 - cvičení 1-7, str. 95 1-3 
str. 96 - 97 cvič  1-9 
úkoly v Teams, po hodině 

Anglický jazyk  

online hodina 26.1. 2021  

1) procvičování “I do, too.” nebo  “I don´t.”  
2) UČ str. 48 - nová slovní zásoba  
3) PS str. 33/10,11  
  
2.hodina není výjimečně online  

1) PS str. 35/14,15 - zadání v Teams  
2) PS str. 39/23 - zadání v Teams  
  
   

Fyzika  

 Online hodina v pondělí v 11:00 

Měření objemu učebnice str.74-77 

Zeměpis  

 On-line hodina v úterý v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování - litosféra, litosférické desky (otázky z U str. 42 a 44) 
2) Vznik kontinentů, U str. 45 otázky 1-3; 
3) Utváření zemského povrchu, U str. 46 

Dějepis  

online 
Starověké Řecko 
učebnice str. 81 - 83 
- mapa a přírodní podmínky 
- Helada a Helénové 
- Démétér, uctívaná bohyně přírody a plodnosti 
  
PS str. 16   

Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 8:00 

Žahavci, mořští žahavci - očebnice str. 48 - 51 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

1) Opakování- Co umíme vyhledat v mapách, jízdní řády 
2) Shrnutí učiva za 1. pololetí- myšlenková mapa 
3) Hodnocení práce 

Výchova  
k občanství    

  

Výuka v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

 Online hodina 18. 1.  
1) Kontrolní úkol (přídavná jména – pád, číslo, rod)            
2) Jmenné tvary přídavných jmen  
U str. 41 přehledová tabulka  
U str. 42/1  
3) Zájmena – druhy zájmen  

U str. 43  

1. Online hodina 21. 1.  

Zájmena   
- druhy zájmen 
- skloňování zájmena já  
- zvratné zájmeno se  
Úkoly v Teams:  
1) PS Závěrečné opakování přídavných jmen str. 32/1 b), c), d), e), 2, 3, 4 a);  

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-zverimex/7


33/5, 6, 7, 8 +  tabulka sebehodnocení  
2) Tabulka – U 43 druhy zájmen (upřesníme si při online hodině)  
3) Kvíz – práce s textem v čítance na str. 72 až 74  

Matematika  

  Online hodina 18.1. 10,00 S1       11,00 S2 

učebnice aritmetiky - str. 90 převody jednotek délky , násobení a dělení desetinného čísla 
10,100,1000... 
https://www.onlinecviceni -des. čísla   odkaz na procvičování cvič 1-19 
úkoly po hodině v teams 
Online hodina 21.1.10,00 S1   11,00 S2 

násobení desetinných čísel str. 106 -106 
úkoly budou po hodině v teams 

Anglický jazyk  

 online hodina 19.1.  

1) UČ str. 46 - nová gramatika (I do, too. My brother does, too)  
2) UČ str. 47 – a listening activity  
3) PS str. 31/ 6,7  
online hodina 20.1.  

1) UČ str. 47/7 - a survey  
2) UČ str. 47/8  
3.hodina  

1) PS str. 32/ 8,9 zadání v Teams  
  

Fyzika  

  Online hodina v pondělí v 11:00 

Měření objemu učebnice str.74-77 

Zeměpis  

On-line hodina v úterý v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování - zeměpisná síť, práce s atlasem 
2) Přírodní složky Země- zkoušení: U str. 40 otázky 1-3; str. 41 ot.1-4 
3) Litosféra- vznik oceánské kůry, litosférické desky U str.42-43 
  
On-line hodina v pátek 8. 1. všichni v 8:00 hod. 

1) Opakování - zeměpisná síť, práce s atlasem 
2) Otázky z učebnice str.41, 42, 44 
3) Litosférické desky, vznik kontinentů U str. 44 a 45 

Dějepis  

 online 
Starověká Čína 
UČ str. 74 - 75 
- Říše středu 
- říše Šang 
- sjednocení Číny  
PS 34 
  
online 
Kočovné národy Asie 
UČ str 76 - 75 
- chovatelé ovcí a koní 
- život ve stepích 
PS 35 

Přírodopis  

  Online hodina ve čtvrtek v 8:00 

Prvoci - učebnice str. 44-45 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

Téma: Doprava a cestování 
1) Opakování, kontrola úkolu (plánování trasy výletu) 
2) Jízdní řády- www.idos.cz 

Výchova  
k občanství    

  

Výuka v týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid


Český jazyk  

  
1) Přídavná jména  
2) Práce s textem  
3) Jednoduché komunikační žánry – opakování  
Online hodina 11. 1.  
Pozor tento týden změna!  
Online hodina 13. 1. S2 od 8:00, S1 od 11:00    
(ve čtvrtek hodina odpadá)  
Úkoly zadané v Temas:  
PS str. 27, 29 (kromě 29/3 c)  
Kvíz – práce s textem v čítance (str.63–65)  
https://www.skolasnadhledem.cz/game/343 - PrtScr obrazovky  

Matematika  

  Online hodina 11.1. od 9,00 S1 od 10,00 S2 

sčítání a očíání desetinných čísel 
učebnice str. 84 - 85 
úkoly z online hodiny v Teams 
procvičování   https://www.onlinecviceni. 
geometrie  úhly - str. 35_37 úhel dané velikosti 
online hodina 14.1. S1 10,00 S2 11,00 
společný test online hodina navíc 14.1. od 9,15 test desetinná čísla 

Anglický jazyk  

online hodina 12.1.  

1) UČ str. 36 – reading “ My special place in the world”  
2) PS str. 26/ 19, 20  
online hodina 13.1.  

1) online test wizer cca 20 min  
2) nová slovní zásoba - Unit 3 – On the Move!  
3.hodina  

1) PS str. 28 –29, zapiš si nová slovíčka do slovníčku, zadání najdeš v Teams  
   

Fyzika  

  Online hodina v pondělí v 11:00 

Opakované měření délky učebnice str. 72-73 
Procvičování převodů délky 

Zeměpis  

On-line hodina S1 v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 

1) Opakování - otázky na str.38/1,3,5,7,8 + zeměpisná síť 
2) Atlas- rejstřík: kontrola DÚ (vyhledej a zapiš z rejstříku, kde najdeš Pardubice; Nový 
Zéland, souo; Pyreneje, poh; Sicílie, o) 
3)Krajina a krajinná sféra- úvod, Přírodní složky Země U str.39-40 
  
On-line hodina v pátek všichni v 8:00 hod. 

1) Práce s atlasem 
2) Přírodní složky Země, litosféra U str. 40-41 

Dějepis  

online 
UČ str. 68 - 73 
Starověká Čína 
- ničivé povodně 
- čínské plodiny 
- výrobky 
- písmo 
  
PS str. 32 - 33  

Přírodopis  

 Online hodina ve čtvrtek v 8:00  

Řasy učebnice str. 42 - 43 

Informatika  

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod. 

Téma: Mapy.cz 
1) Opakování- tvorba map, digitalizace map, legenda, vrstevnice 
2) Měřítko mapy, měření vzdálenosti 
3) Podrobné plánování trasy výletu. 
  

Výchova  
K občanství  Kdo měl prezentovat referát, nebo ještě neodevzdal rodokmen, pošlete ho na e-mail. 

  

Výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/343
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=08.+S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid


Český jazyk  

online hodina 4. 1. od 9:00 S2 a od 10:00 S1   
online hodina 7. 1. od 10:00 S2 a od 11:00 S1  
(Uč. str. 32–33, PS str. 24–26)  
přídavná jména  
1) opakování  
2) druhy přídavných jmen  
3) pravopis koncovek přídavných jmen  
Úkoly – zadání v Teams  
vypracuj do sešitu:  
U str. 32/3, 32/4 (doplň do tabulky v zadání v Teams) 33/5, 
34/9   

(žáci s IVP vypracují z každého cvičení 4 věty/slovní spojení)  

Matematika  

  online hodina 4.1. S1 9,00  S2 10,00 
  online hodina 7.1. S1 10,00  S2 11,00 

desetinná čísla na číselné ose porovnání des. čísel 
učebnice str. 79 - 80 
desetinný zlomek str. 78/7,8,9 
úkoly z online hodiny budou v Teams 

zaokrouhlování desetinných čísel str. 81 - 82 
Geometrie učebnice str. 34 - 37 měření velikosti úhlu, rýsování 

úhlu dané velikosti 
Procvičování des. číselhttps://www.onlinecviceni. 
https://www.onlinecviceni    
odkazy jsou na zaokrouhlování a sčítání 

Anglický 
jazyk  

online hodina 5.1.  

1) opakování slovní zásoby “giving directions”  
2) How do I get to...?, PS str. 27/23  
3) UČ str. 34 – Eye in the Sky – new vocabulary, čtení a 
porozumění  
4) UČ str. 35/ 14,15  
online hodina 6.1.  

1) PS str. 24 – reading “Villa las Estrellas – A town in Antarctica  
2) PS str. 25 /16,17  
3.hodina  

1) UČ str. 36 – reading “ My special place in the world”  
2) PS str. 26/ 19, 20  
3) napiš do školního sešitu o tvém jedinečném místě na světě  -
 zadání  Teams 6  
  
   

Fyzika  

  Online hodina v pondělí 4.1. v 11:00 

Měření fyzikálních veličin - Měření délky - opakování a procvičování 

Zeměpis  

Zeměpisná síť 

Mapování zemského povrchu, tvorba map, zeměpisný atlas (U str. 
35-36) 
Závěrečné opakovací otázky , shrnutí U str.38 
On-line hodina v úterý 5. 1. S1 v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod. 
On-line hodina v pátek 8. 1. všichni v 8:00 hod. 

Dějepis  

Starověká Indie - online dle rozvrhu 
UČ str. 64 - 67 
PS str. 30 - 31  

Přírodopis  

 Online hodina ve čtvrtek 7.1. v 8:00 

Lišejníky učebnice str. 40 - 41 
Kvíz - houby - práce s učebnicí  

Informatika  

Legenda mapy- opakování. 
Měřítko mapy, měření vzdálenosti. Převýšení. 
On-line hodina S1 ve středu 6. 1.v 9:00 hod. 
On-line hodina S2 ve středu 6. 1. v 10:00 hod. 

Výchova  
k občanství    

  

Výuka v týdnu od 14. 12. do 18. 12. 2020 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

online hodina S1 – středa 16. prosince od 10.30   
online hodina S2 – čtvrtek 17. prosince od 9.35   

Některé odchylky od pravidelného skloňování:  
1) jména krátící kmenovou samohlásku (uč. str. 26)  

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=08.+S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
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=07.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD


2) vlastní jména osobní (uč. str. 27)  
3) skloňování pomnožných jmen místních (uč. str. 28) 
! Připrav si na online hodinu cv. 4, 6 na str. 20 (společně zkontrolujeme)  
Úkoly – zadání v Teams  
1) U 26/2 (vypracuj do tabulky v zadání úkolu)  
2) PS str. 22 až 23   
Ohodnoť se v tabulce CO MÁM UMĚT na str. 23 (v lednu nás bude čekat prověrka z těchto 
dovedností)   

Procvičuj online www.skolasnadhledem.cz kód 446 020 až 446023  

Matematika  

  online hodina S1 – středa 16. prosince od 9,35   S2 od 10,30 
geometrie- pracuj dle zadání v pracovním listě 
aritmetika -   vypracuj zadané úlohy v pracovním listě  

tady můžeš procvičovat desetinná čísla https://www.onlinecviceni.cz/ 
na online hodině si procvičíme desetinný zlomek 

Anglický jazyk  

1.hodina - dokonči si mapu svého města ve školním sešitě, jako vzor můžeš použít UČ str. 33 

                  vyhraj si s ní, bude se Ti moc hodit v další hodině ve škole 
                  PS str. 22 / 10 - vypracuj, zadání najdeš v Teams 
online hodina středa S2 7.30 - 8.15, S1 8.25-9.10 
1) UČ str. 32 - nová slovní zásoba 
2) PS str. 21/ 8,9 

  
3.hodina  - UČ str. 34/ 13 - Eye in the sky - přečti si článek a vypracuj úkoly na str. 35 

  
                    

Fyzika  
 Měření fyzikálních veličin - Délka učebnice str. 64-67 
Zápis do sešitu najdete v zadání v Teams  

Dějepis  

Starověká Indie 
Učebnice str. 62 - 63 
Bháratavarša - země Bharatovcú 
- místo vzniku 
- archeologické památky 
PS - písemně vypracovat str. 29 

Zeměpis  

Zeměpisná síť: 

Do čtvrtka si v učebnici přečti str. 29 a 30- je to opakování učiva, které jsme probírali ve škole. 
  
On-line hodina čtvrtek od 10:30 hod. (opakování, tvorba map) 

  
Pátek- mapování zemského povrchu U str. 31-33 

Ze str. 31 vypiš, co je kartografie a mapa 
Str. 32- 33, pročti, prohlédni si obrázky 
  

Přírodopis  

 Houby - učebnice str. 36-39 
Zápis do sešitu najdete v Teams 
PS str. 20 vypracujte  

Informatika 

Legenda mapy.  
On-line hodina S1 ve středu 16. 12. v 7:30 hod. 
On-line hodina S2 ve středu 16. 12. v 8:25 hod. 

  

Výchova 
k občanství 

Vypracujte rodokmen na základě zadání ve škole ze dne 7.12. 
Kdo měl odevzdat referát, pošlete mi ho na e-mail. 
21.12. - připomínám, píšeme test - téma rodina, odevzdání rodokmenu a sešitů ke kontrole 

  

Učivo na týden od 30.11. do 4.12. 2020 (distanční výuka): 

Předmět  Učivo  

Český 
jazyk  

online hodina S1 – středa 2. prosince od 10.30   
online hodina S2 – čtvrtek 3. prosince od 9.35   
Nepravidelnosti u některých jmen vzoru píseň a kost  
tabulka v učebnici na str. 24  
Úkoly – zadání v Teams  
1) PS 21/2, 4, 5   
2) Kvíz (podstatná jména obecná a vlastní, procvičování tvarů podstatných jmen 
podle vzorů, odchylky od pravidelného skloňování)  
3) Práce s textem v čítance   
str. 35 Evoluce (jen přečíst), str. 36-37 Když velcí byli malí – Charles Darwin (úkoly 
za textem)  
4) U str. 25/1, 3 (kontrola v pondělí 7. 12. ve škole)  
Správné tvary si můžeš zkontrolovat: Internetová jazyková příručka (cas.cz)  

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid
https://prirucka.ujc.cas.cz/


Procvičuj online www.skolasnadhledem.cz kód 446 019  

Matematika  

  Aritmetika str. 46  a 47 vypracuj cvič. 3,4,5 a ulož do Tems, ostatní cvičení si projdi a 
vyřeš - budu se na ně ptát na online hodině. 
Geometrie - Vypracuj cvičení F str. 28/ 1,2,3,4,5, 
6,7,8  
online hodina středa 3. hodina S1 4. hodina S2 

Anglický 
jazyk     

Fyzika  

 Magnetické pole - učebnice str.52 - 54 
zápis do sešitu: 
Magnetické pole 

 v okolí každého magnetu 

 slábne se zvětšující se vzdáleností od magnetu 
Indukční čáry magnetického pole 

 myšlené čáry, které znázorňují silové působení magnetického pole 

 str.56 obrázek 1.63b) nakreslete do sešitu 

  

Zeměpis  

Místní a pásmový čas- U str. 21-23 přečti si do středy, připrav si odpovědi na otázky k 
opakování  
On-line hodina čtvrtek od 10:30 hod. 

Pátek: U str. 24 Letní čas 
           U str. 25 Závěrečné opakovací otázky 1-10. 

Dějepis  

Starověká Mezopotámie 
Učebnice str. 54 - 55 
- králové, bohové a zákony 
- války, věčný problém lidstva 
- jaká společnost, takové zákony 
PS str. 26 - vypracovat na hodinu dějepisu 

Přírodopis  

  Sinice - učebnice str.32 - 33 
PS str. 18/1,2,4,5 
19/1,2,3,4 
zapište si krátký zápis do sešitu: 
Sinice 
-vytvářejí vlastní ústrojné látky 
-žijí ve vodě nebo vlhkém prostředí 
-vytvářejí shluky buněk 
-rozmnožují se dělením 

obr.str. 32 + popis 

Informatika   Školní časopis- práce zadána, termín odevzdání 4.12.2020 do 12:00 hodin 

Výchova  
k občanství  

 - odevzdávejte referáty, které máte zadané 
přečtěte si v učebnici na str. 12 a 13 kapitoly Rodinné vztahy, Příbuzenské vztahy ZDE 

  

Rozvrh on-line hodin od 2. 11. do 27. 11. 2020  

VI. třída 

  8:00 9:00 10:00 11:00 

Pondělí   M S1 ČJ S2 ČJ S1 M S2 F 

Úterý Z S1 AJ S2 Z S2 AJ S1 D   

Středa   IN S1 AJ S2 AJ S1 IN S2   

Čtvrtek PŘ   M S1 ČJ S2 ČJ S1 M S2 

Pátek SP Z a AJ, dokončení a odevzdání prací zadaných v týdnu 

Učivo na týden od 23.11. do 27.11. 2020: 

Předmět  Učivo  

Český jazyk  

 Online hodina 23. 11. 2020  

1) Rčení – kontrola DÚ (obrázky)    
2) Některé odchylky od pravidelného skloňování (uč. str. 23)  
23/1, 2, 3  
Úkol zadání Teams  
U 24/4  
Práce s textem v čítance na str. 34–35 (vypracuj úkoly 1,2 za 
textem)  

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://mzszasada-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/slachova_mzszasada_cz/EQiMEdIC5wVIjROW4GXV5IEB8vpOQgLn7dLLv3ACQNPQKQ?e=PAZFYJ


Online hodina 26. 11. 2020  

1) Některé odchylky od pravidelného skloňování  
Úkol zadání Teams  
PS str. 19/1, 3 a)  

Matematika  

  online hodina 23.11. 

str. 44 - 45 zlomky,část celku 
úkoly z online hodiny v Teams 
online hodina 26.11. 

geometrie - str. 25 - 27 úhel 

Anglický 
jazyk  

online hodina 24.11. 

 1) opakování příslovečných určení 

 2) UČ str. 20 /17 – Reading the email, questions and answers 

 3) PS str. 14/ 23 

   

online hodina 25.11. 

 1) PS str. 15/26 

 2) online test – Forms 

   

3.hodina 

vypracuj opakovací kvíz v aplikaci Wizer, odkaz bude zadán 25.11. 
   

Fyzika  

  Online hodina v pondělí v 11hodin 

Magnetické vlastnosti látek učebnice str.49-51 
Zadání krátkého úkolu v Teams po vyučování 

Zeměpis  

 On-line hodina 24.11. 

Téma: Měsíc- slapové jevy, zatmění Slunce, zatmění Měsíce 
27. 11. Opakovací testík- bude zveřejněn v 8:00 hod. 

SP: Čas na Zemi (U str. 21)- jednoduché výpisky 

Dějepis  

Starověký Egypt 
Dovednosti dávných Egypťanů 
- písmo 
- mumifikace 
učebnice str. 48 - 49 - přečtěte si text a následně doplňte PS na str. 
24 
  
Starovéká Mezopotámie 
Život mezi řekami 
- půda 
- zavlažovací kanály 
- řemeslníci a obchodníci 
učebnice str. 52 - 53 - přečtěte si text a následně doplňte PS str. 25  

Přírodopis  

  Online hodina čtvrtek v 8 hodin - 

Bakterie učebnice str. 30-31 

Informatika  
 On-line hodina 25.11. 
Téma: Word on-line, Školní časopis 

Výchova 
k občanství   

  

  

Učivo na týden od 16.11. do 20.11. 2020  

V úterý 17.11. je státní svátek, on-line hodina zeměpisu bude 20.11. pro celou třídu od 9:00 hod. 

Výuka informatiky bude ve středu of-line, více informací níže v tabulce a v e-mailu. 

  
Předmět  Učivo  



Český jazyk  

 Online hodina 16. 11.  

1) Procvičujeme podstatná jména obecná a vlastní  
(PS 16/4)  
2) Procvičujeme tvary podstatných jmen podle vzorů: 
(U str. 20/2)  
 k tvarům podstatných jmen vzorů pán, muž  
Online hodina 18. 11.  
1)  Procvičujeme podstatná jména obecná a vlastní  

(prezentace)  
2) Procvičujeme tvary podstatných jmen podle vzorů:  

 k tvarům podstatných jmen vzoru předseda  

 k tvarům podstatných jmen vzoru soudce  

Úkoly:  
www.skolasnadhledem.cz kódy 446 016, 4460 017, 446 018  
zadání Teams:  
Test – podstatná jména hromadná, pomnožná, látková  
U 20/3 do tabulky! viz vzor v zadání 
U 21/5 (zadání 19. 11.)  
PS 19/2 (vysvětlení v zadání) 

Matematika  

  online hodina 16.11. 

geometrie - obsah čtverce a obdélníku, uč, geometrie str. 18-23 

Anglický 
jazyk  

 online hodina 18.11. 

  
1) PS str. 12 – přečteme si článek „The daily Lives of Animals“ 
2) PS str. 13 – práce s článkem 

  
úkoly k SP zadám až po skončení online hodiny 
  
  

Fyzika  

  On-line hodina v pondělí v 11 hodin 

Atom- učebnice str. 45-46 
Elektrování těles - učebnice str. 47 - 48  

Zeměpis  

17.11. (úterý) je státní svátek 
20.11. (pátek) on-line hodina od 9:00 pro všechny 

Téma: Měsíc a jeho fáze 
Do sešitu výpisky- Měsíc (str.18), Ppohyby, fáze (str. 19)- viz 
prezentace 

Dějepis  

  Učebnice str. 46 - 47 
Starověký Egypt 
- faraoni, vládcové v roli bohů 
-rolníci, řemeslníci, vojáci 
- uctívání faraona a bohů 
online 
  
PS str. 23 - samostatně 

Přírodopis  

  On-line hodina ve čtvrtek v 8 hodin 

Viri učebnice str. 28 - 29 

Informatika  

18.11. of-line hodina, téma: typografická pravidla 
Hodinu začnete sami, v čase, jak jste zvyklí. Nepřipojíte se ke 
schůzce, ale rovnou si otevřete v Teams IN 6 a zde vypracujete 
práci dle pokynů v zadání. 

Téma:typografická pravidla 
  
Žáci, kteří si připravují prezentaci Moje záliby, ji přednesou příští 
týden.  
  

Výchova 
k občanství 

Milí žáci, 
11.11. slavil svátek Martin a toto datum je spjaté se svatým 
Martinem. Abyste se o něm dozvěděli více, zahrajte si únikovou 
hru ZDE (pouze úkoly s obrázky: Svatomartinské víno, 
lampiony, stojící husa). Pokud chcete získat známku, splňte všech 

5 úkolů -  po splnění úkolu si vždy zapište kód. Kódy pak v ikonce 
zámku zadejte ve správném pořadí a tajenku mi zašlete e-mailem. 

  

Učivo na týden od 9.11. do 13.11. 2020: 

Upozornění- výuka dějepisu bude v tomto týdnu přeložena z úterý na pátek od 10:00 hod. 

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTW64NbC_z2FhGBZfzIfHgg-Pt40KIJTqQX3O-rgx0h75yei6gDeQyzkZmtbvkJPeBeFSUBEjvjrpMa/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR25azYjYz-hvOdltVfzNllELWk7tYS2UsULsYAJoRRnQ7Dbs6VMUba6M1k&slide=id.p


  
Předmět Učivo 

Český jazyk 

online hodina 9. 11.  
1) Vlastní jména – pravopis psaní velkých písmen  

tabulky v učebnici na str. 18 a 19 /Zapamatuj si!/  
uč. str. 19/4 (+ dokončení 18/3)  
2) Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů  
uč. str. 20/1  
Úkoly (zadání v Teams):   
PS 17/1, 2, 3 a), 4 a)  
správnost si můžeš ověřit https://prirucka.ujc.cas.cz/  

  
Test (opakování – podstatná jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, 
hromadná, látková)  

  
online hodina 12.11.  
1) Vlastní jména – pravopis psaní velkých písmen   

PS str. 16/4  
2) Procvičování podstatných jmen podle vzorů  

uč. str. 20/2, 3  
Úkoly (zadání v Teams):  
PS str. 18/5, 6  
Práce s textem v čítance na str. 20 

  
Procvičuj www.skolasnadhledem.cz kódy 448 017, 448 018  

Matematika 

Online hodina 9.11.a12.11. 

aritmetika - početní operace s celými čísly + závorky uč. str. 35-38 
geometrie - správné rýsování 
prostor - obsah čtverce a obdelníka str.20-24 
úkoly - zadání v Teams 

Anglický jazyk 

online hodina 10.11.  

1) příslovce vyjadřující četnost - vysvětlení  
2) procvičování UČ str. 17 / 11,12  
3) PS str. 10 / 13  

  
online hodina 11.11.  

1) procvičování použití always, usually, sometimes a never  
2) UČ str. 18 / My Mum, the Aeroplane  
3) práce s textem UČ str. 19/ 14, 15  

  
13.11. 
PS str. 10 /14 zadání najdeš v Teams  
PS str. 11 / 16, 17 zadání najdeš v Teams  

Fyzika 

On-line hodina v pondělí -  Elektrické vlastnosti látek učebnice str. 41-43 

Opakování částicového složení látek - v Teams 

Zeměpis 

10.11. úterý: on-line hodina - Pohyby Země (U str.16-17), roční období 

Doplň do sešitu datumy (začátek jara, léta...) 
V Teams v předmětu Z- otevři Soubory- Výukové materiály- máš tam kopii tabule z 
on-line hodiny 
U str.15 a 17- odpovídej ústně na otázky 
13.10. pátek: 
1. testík Sluneční soustava 2 
2. Měsíc (U str. 18) pročti si, odpověz na otázky k opakování 

3. Pusť si video: Příběh Měsíce 
  

https://prirucka.ujc.cas.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=IDjZtUiQWJA


Dějepis 

Pravěk 
  
Učebnice str. 38 - 39 
Halštanská kultura na počátku doby železné v Evropě 
Období laténské 
Keltské výboje v Evropě 
Osídlení Čech keltským kmenem Bójů 
- přečtěte si v učebnici a doplňte v PS str. 21 
  
Starověký Egypt 
  
Učebnice str. 44 - 45 
Egypt je dar Nilu 
Nil, laskavé božstvo 
Úroda 
- přečtěte si v učebnici a doplňte do PS str. 22 

Přírodopis 

On-line hodina ve čtvrtek - Soustava organismů učebnice str. 26-27 

Vypracuj cvičení z učebnice strana 27/4  zadání je v Teams 

Informatika 

10.11. On-line hodina 

1 opakování, poradna-One Drive, sdílení obrazovky 
2. Vložení fotografie do PowerPointu+ zadání práce 
3. Prezentace před třídou- Moje záliby (2-3 žáci z každé skupiny), za týden další 2-3 
žáci 

Výchova 
k občanství 

- odevzdávejte referáty 
přečtěte si v učebnici na str. 10 a 11 kapitolu Rodina ZDE 

  
Milí žáci, 
vzhledem k tomu, že jsme zatím psali pouze jeden test, který u většiny z vás dopadl 
špatně, nenechte se zaskočit známkou z VO na čtvrtletním vysvědčení (k vaší aktivitě 
v hodinách jsem také přihlédla). Příští týden najdete v Teams kvíz k tématům 
Listopad, Rodina. Věřím, že si známku brzy opravíte. Přeji vám hezký den. S 
pozdravem Simona Lachová 

  

Učivo na týden od 2.11. do 6.11. 2020: 

Předmět Učivo 
Termín 
splnění 

Český jazyk 

online hodina 2.11.  

1) Procvičujeme podstatná jména konkrétní a abstraktní  
2) Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková  
úkol: zadání viz Teams (učebnice str. 16/6 a, b)  

3) Práce s textem v PS na str. 14/5   
4) Podstatná jména obecná a vlastní (uč. str. 17)  
PS str. 15/2  
uč. str. 18/2  
úkol: zadání viz Teams (PS str. 15/1, 2 a), d) e))   

  
online hodina 5.11.  

1) Podstatná jména obecná a vlastní – procvičování  
uč. str. 18/3   
úkol: PS str. 16/3 A, B  
úkol: pracujte s textem v PS 16/5  
úkol: test podstatná jména pomnožná, hromadná a 

látková (zadání viz Teams)    

Matematika 

online hodina 2.11. 

procvičování násobení přirozených čísel a operace se 
závorkami (uč str. 34 - 35) 
v teams zadání úkolů z online hodiny   

https://mzszasada-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/slachova_mzszasada_cz/EepBBeCgLDJJmfbmLrJpdWIBdTy9r6oHu4izZxx8iM9PFg?e=xV0N0q


Anglický jazyk 

3.11. online hodina 

1) zopakujeme si slovní zásobu z této lekce 
2) znovu si projdeme a vysvětlíme PS str. 5/2 
3) PS str.6/5 , pustíme si poslech PS str. 7/7 

  
4.11. online hodina 
1) práce s UČ str. 14, 15 a 16 

2) nová slovní zásoba – have a shower, make my bed, 
come home, have a snack, do my homework 
3) PS str. 9/10,11 

  
3.hodina 
1) PS str. 8/8 (zadání viz Teams) 

2) vypracuj PL, který najdeš v zadání English Year 6   

Fyzika 

online hodina 2.11.Částicová stavba látek uč. str. 34-

37  
zapíšeme společně v hodině - krystaly soli si připravte 
na hodinu + sešit na přírodopis (společně zopakujeme 
buňku) 
Pošlete zális z hodiny fyziky 6.11. 

Zeměpis 

3.11. on-line hodina: Pohyby Země (U str. 15) 

Střídání ročních období 
6.11. SP Kvíz-opakování (Slunešní soustava, planety, 
Země), 
Zápis do sešitu-  Z TABULE 
(Postup: Teams- Zeměpis- Soubory- Výukové materiály- 
Obrázek Tabule) 
  
  

3.11. 
  
6.11. 

Dějepis 

Pravěk 
Doba bronzová 
Učebnice str.34 - 35 
- sídliště, pohřebiště 
  
Doba železná 
Učebnice str. 36 - 37 
- první železo . Malá Asie 
- tavení železa 
- výroba nástrojů a zbraní 
- počátky rozdělování podle majetku a postavení ve 
společnost 
- tyto stránky si řádně přečtěte a za pomoci učebnice 
doplňte v PS str. 19 a 20, vypracované mi zašlete e-
mailem   

Přírodopis 

online hodina 5.11. Opakování buňky + Jednobuněčné 

a mnohobuněčné organismy uč. str. 24-25  
Pošlete zápis z hodiny a obrázek 6.11. 

Informatika 

3.11. On-line hodina: téma Odevzdání prací v Teams, 

přiložení fotografie, aplikace Teams v mobilu, 
Whiteboard 
SP- práce: Word a foto 

3.11. 
  
do 6.11. 

Výchova k 
občanství 

Pro ty, kteří měli mít na hodině referát - 
připomínám: zašlete mi ho na e-mail (viz pokyny a 

zadání referátu v následující tabulce úplně dole) 
přečtěte si v učebnici na str. 79 a 80 kapitolu Listopad - 

scan učebnice ZDE   

  
  
  

Předmět Učivo 
Termín 
splnění 

Český 
jazyk 

Učivo na týden 19.– 23. 10. 
V pondělí 19.10 online hodina od 10:00 
1) Procvičujeme pravopis 

Vypracuj do sešitu na mluvnici cv. 5 na straně 14 v učebnici. 
2) Podst. jm. konkrétní a abstraktní 
PS str. 12/cv. 1, str. 13/cv. 2 A, B 
3) Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková 

viz online hodina, učebnice str. 15, přehledová tabulka 
PS str. 13/cv. 1, str. 14/cv. 2 

19.–23.10. 
  
  
  
  
  
  
  
  

https://mzszasada-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/slachova_mzszasada_cz/Eb3BfrDFBhdOijezJnfeBMABtaegKgMw3RR4PoNEZ02SlA?e=d91GcS


Učebnice str. 15/cv. 2 – Udělej si do sešitu na mluvnici tři 

sloupečky (podst. jm. pomnožná, hromadná a látková) a přiřaď 
podst. jm. ze cvičení do správného sloupečku. 
Učebnice str. 16/cv. 5 – Tabulku doplň a přepiš do sešitu na 

mluvnici. 
Procvičuj na www.skolasnadhledem.cz kódy 446 013, 446 014 
------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Opakování slovních druhů (viz ofocený přehled gramatiky) 

V prac. sešitě vypracuj cv. 5 na str. 11 (nezapomeň určit slovní 

druhy ). 
Procvičuj na www.skolasnadhledem.cz kód 446 011. 
2) Podstatní jména (viz uč. str. 11 tabulka) 

V prac. sešitě na str. 12 cv. 1 -- podtrhni všechna podstatná 
jména a u prvních pěti podst. jmen urči mluvnické kategorie 
(pád, číslo, rod i vzor) 
Procvičuj na www.skolasnadhledem.cz kód 446 012. 
3) Podstatná jména konkrétní a abstraktní 

Přepiš do sešitu tabulku z uč. na str. 13. Udělej si dva 
sloupečky: podst. jm. konkrétní a podst. jména abstraktní. 
Podstatná jména ze cv. 2 na str. 13 přiřaď do správného 
sloupečku. 
Procvičuj na https://www.skolasnadhledem.cz/game/323 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/688 
  

  
  
  
  
  
  
-------------------- 
14.–16.10. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Matematika 

Dostali jste pracovní list M aritmetika a geometrie - vypracujte 
vše podle instrukcí , které jsem vám dala ve škole. Pilně 
trénujte správné rýsování.  
Ve čtvrtek v 10,00 online hodina pozvánka v emailu do 22.10. 

Anglický 
jazyk 

zapsat si do školního sešitu názvy měsíců dle UČ na str. 3 
PS str. 1/1 a str.2/3,4 

zapsat si do školního sešitu otázku: "When is your birthday?" 
"Kdy jsou tvé narozeniny?" a odpovědět na ní s použitím 
správného měsíce..."My birthday is in ......" 
Ahoj šesťáci, 
opět se spolu setkáváme prostřednictvím úkolů na webu 
vaší třídy a při online hodinách. Věřím, že vše skvěle 
zvládnete stejně jako na jaře. A už teď se těším, až se opět 
ve škole potkáme. Do vašich emailových účtů vám přijde 
odkaz na procvičování slovíček přes aplikaci WocaBee, 
kterou si můžete stáhnout. 
UČ str. 10-11 –zapiš si do slovníčku novou slovní zásobu, 

kterou najdeš zde:A helping hand - slovíčka 
PS str. 4-5 
UČ str. 14 –opiš si do školního sešitu gramatickou tabulku 
What does she do before breakfast? Co dělá ona před 

snídaní? 
She gets dressed before breakfast. Ona se před snídaní 

obléká. 
What does he do after school? Co dělá on po škole? 
He feeds his bird after school. On krmí po škole svého ptáčka. 
UČ str. 14/6 –podívej se na obrázky a vytvoř o nich věty 
PS str. 7/6 

Online hodina bude ve středu od 10.00. Těším se. 
  
  

29.9.-2.10. 
  
  
  
  
19.10. - 23.10. 

Fyzika 

Vzájemné silové působení částic - uč. str. 31 - 33 

přečtěte si, opište do sešitu žlutý rámeček na str.33 a  pokuste 
se odpovědět na otázky str. 33/1,2 
  
Krystalizace soli učebnice str. 28/6a) 
  

14.10. - 16.10. 
  
  
  
říjen 

Zeměpis 

Planeta a tvar Země 

ON-line hodina: Čtvrtek 22.10.2020 od 9:00 hod. 
  
Zadání SP: Udělej si přehledně,jak jsme se učili, výpisky.. 
Používej obrázky, barvičky... 
Čtvrtek 22.10. U str.14 Planeta Země, Tvar Země 
Pátek 23.10. U str.15 Pohyby Země (+ přečti si Otáčení Země 

kolem své osy) 
  

  
22.10. 
  
  
  
22.10. 
23.10. 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/323
https://www.skolasnadhledem.cz/game/688
https://mzszasada-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jochranova_mzszasada_cz/EduJoTV_c9dEhlHNko0Zzq8BoVPG5lxbo6yxHsATyA6eyw?e=NbcNAk


Projdi si v U otázky  k opakování. (str 14,15) 

Dějepis 

Počátky lidské společnosti 
pravěk - život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a 
duchovní kultura 
rod Homo 
počátky zemědělství 
řemesla, tkalcovství, zpracování mědi 
výroba bronzu 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Distanční výuka: 

Pravěk - přečtěte a vypracujte v PS str. 17 a 18, vypracované 
odevzdejte ve čtvrtek 22. 10. ve škole, dle instrukcí. Děkuji a 

doufám, že se brzy uvidíme.  

 říjen 
UČ str. 
19 - 32 
  
  
  
  
------------------ 
UČ str. 
30 - 33 

Přírodopis 

Jak zkoumáme přírodu. 
v PS str. 12 -13 doplňte s pomocí učebnice. 
  
Na pondělí 19.10. máme naplánouvanou on-line hodinu fyziky, 
připravte si i přírodopis (uč.+ PS).  
  
Pokud má někdo zájem vypracovat krátký referát o 
svém MAZLÍČKOVI - zvířátku, které chováte, můžete na on-

line hodinu. Zájemci napište mi do emailu, domluvíme 

podrobnosti   
Buňka uč.str. 20-23 
Pracovní sešit str.14/1 - odevzdat ve čtvrtek 22.10. 
zápis doplnit do sešitu - posílám e-mailem 
  

14.10.-16.10. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
19.10.-22.10. 

Informatika 

Téma Office 365, Outlook, PowerPoint, One Drive 

On-line výuka: Středa  21.10.2020 od 9:00 hod. 
Splnění úkolu dle zadání v hodině (viz Outlook) 
  

  
21.10. 

TV 

Po dobu distanční výuky samozřejmě chodit odpoledne co 
nejvíce ven. 

  
Od 5.10. pokud nebude pršet, pouze vycházky do přírody. 
Je třeba, aby děti měly vhodnou obuv a oblečení (případně 
náhradní ponožky). 

  
Výuka bude co nejvíce VENKU na novém hřišti za školou. 
Žáci musí mít ve škole dvoje boty (se světlou podrážkou) 
a oblečení: na ven i do tělocvičny. 

  
Žák musí být na TV řádně upraven. Dbá na bezpečnost svoji i 
spolužáků. 

1. Při cvičení žák nenosí hodinky, prstýnky, náramky, náušnice, 

ozdoby apod. 

2. Nemá nadměrně dlouhé nehty, dlouhé a volné vlasy padající do 

obličeje zamezující vidění a orientaci. 

  

od 14.10. 

  
  
5.- 13.10. 

VV     

ČP     

VO Žáci vypracují referát na zvolené téma ZDE 

  

https://mzszasada-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/slachova_mzszasada_cz/EQB2JpNF8tVIv_e4hz7J-HQBX-A9QkG9qIQBDwU_zhBCOQ?e=tl6CA0

