
Plán učiva 
6. A 

1. 6. - 5. 6. 2020        

Český jazyk Mluvnice- Skladba- rozvíjející větné členy, LV-Maléry a patálie - 
četba z čítanek, sloh -Reklama a propagační texty 

Anglický jazyk PET - past simple - regular verbs CB page 35, AB page 
27https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw 

CICH- SB p. 38, Past simple questions, WB p. 29,30 + Mag. Gate 

Matematika Prvočísla, složená čísla a rozklad prvočísel 

Přírodopis Členovci - Projekt Členovci žijící kolem nás - tento týden 
odevzdávat 

Fyzika Bezpečnost práce elektrické přístroje 

Dějepis Řím (str. 84 - 87) 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-

NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba tužkou 

HV Hudba kolem nás 

TV Individuální rozvoj pohybových dovedností a schopností 

Člověk a svět práce Koronavirus a práce. 

VO Domov, má vlast - Státní symboly 2 

https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


VZ Zásady první pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. - 29. 5. 2020        

Český jazyk Mluvnice- skladba, větné členy, LV- četba z čítanek- Maléry a 
patálie, sloh - reklama 

Anglický jazyk CICH- Irregular verbs, picture stories, SB page 37 

https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE 

https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME#utm_conten
t=organic&utm 

PET - Past simple - regular verbs + negative, SB page 34, AB page 
26, 27 

Matematika Dělitelé, znaky dělitelnosti: učebn.2 - str. 71-77, PS 106  

Přírodopis 1.Členovci - Projekt na hmyz žijící kolem nás - pracují celý týden 
na zadaném projektu 

2.Mohou si zkusit tento pokus 
https://www.citynaturechallenge.cz/new/posvitte-si-na-hmyz 

Fyzika Elektrolýza 

Dějepis Řím - úvod do nové kapitoly (str. 84 - 85) 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-

NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba tužkou + video 

HV Hudba kolem nás 

TV Pohyb a pobyt v přírodě 

Člověk a svět práce Zdravý životní styl. 

VO Domov, má vlast - Státní symboly 2 

https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE
https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME#utm_content=organic&utm
https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME#utm_content=organic&utm
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


VZ Člověk ve zdraví a nemoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. - 22. 5. 2020       

Český jazyk Mluvnice - skladba, LV- Maléry a patálie - humor v literatuře, sloh 
- reklama 

Anglický jazyk Pet - Past simple negative wasn’t/weren’t + questions (otázky)   
Uč. str. 33, PS 25/5 

Cich- irregular verbs, SB- Holiday problems, page 36, WB p. 28, 
picture stories 

Matematika Dělitel, dělitelnost - UČ.č. 2 - str.66-68, PS č. 1 - str. 102/7,11, 
103/13 

 Členovci - zadání projektu na hmyz žijící kolem nás, vše bude na 
google classroom 

Fyzika Elektromagnetismus 

Dějepis Helénistické období (str. 73-74) 

Úvod - Řím 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba tužkou 

HV Hudební terminologie 

TV Individuální zdokonalení pohybových schopností a rozvoj 
pohybových dovedností 

Člověk a svět práce Zdravý životní styl. 

VO Domov, má vlast - Státní symboly 2 

VZ Člověk ve zdraví a nemoci  

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


11. - 15. 5. 2020        

Český jazyk Mluvnice -slovesa, skladba,LV-Dětskýma očima- četba, sloh- 
reklamní a propagační texty 

Anglický jazyk PET - Minulý čas prostý + zápor, UČEB. str. 33, PS str. 24,25 

CICH- Past simple negative, WB- page 27, SB- page 36- Holiday 
problems 

Matematika Souhrnné opakování - početní sčítání a odčítání 

Opakování desetinných čísel 

Přírodopis Hmyz s proměnou dokonalou 

1.Prezentace PP a uč. str.86-101 + otázka na google classroom a 
také odkaz na písničku 

2.Test v google forms - poznávačka. Odkaz bude v Google 
classroom. 

Můžete se podívat na filmíky: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-
haveti/209572230550010-patericek 

Fyzika Elektromagnetismus 

Dějepis Athény za Perikla + Helénistické období (str. 71-74) 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba tužkou 

HV Hudební terminologie 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

Člověk a svět práce Zdravý životní styl 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


VO Domov, má vlast - Státní symboly 1 

VZ Zdravá výživa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. - 7. 5. 2020 

Český jazyk Mluvnice : Slovesa, LV - Dětskýma očima - Z. Bezděková, sloh -
Reklamní a propagační texty 

Anglický jazyk CICH-Past  simple regular verbs, SB- page 35, WB page 26,27 

https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw 

https://en.islcollective.com/video-lessons/was-were-gravity-falls 

 

PET - Unit 3 - slovíčka 3A, minulý čas slovesa být (past simple), PS 
- str. 24 

Video - minulý čas 

 

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

cxmPh1Q 

 

 

Matematika Početní sčítání a odčítání - pokračování 

PS - str. 172, 173/12,13, 174 - souhrnné opakování 

Přírodopis Hmyz s proměnou nedokonalou 

Prezentace se zvukem i bez zvuku a učebnice str. 80-85 
https://drive.google.com/file/d/1xl-MDjXe9edtOSVB-
7Wtim33KubM-ybj/view?usp=sharing 

Test v google forms - poznávačka 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZJeZhaFd1KD-
SqnaVbQdsbSuBzDLYILph401xmC4BHRxK9w/viewform?usp=sf_
link 

Fyzika elektromagnetismus 

Dějepis ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY (str. 69-70) 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-

https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw
https://en.islcollective.com/video-lessons/was-were-gravity-falls
https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q
https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q
https://drive.google.com/file/d/1xl-MDjXe9edtOSVB-7Wtim33KubM-ybj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xl-MDjXe9edtOSVB-7Wtim33KubM-ybj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZJeZhaFd1KD-SqnaVbQdsbSuBzDLYILph401xmC4BHRxK9w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZJeZhaFd1KD-SqnaVbQdsbSuBzDLYILph401xmC4BHRxK9w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZJeZhaFd1KD-SqnaVbQdsbSuBzDLYILph401xmC4BHRxK9w/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV akvarelová malba 

HV Hudební terminologie 

● Pracovní list 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

● Indiánský běh / jízda na kole / pobyt v přírodě 

● Domácí cvíčení (10 angličáku - 10 dřepů - 10 kliků - 20 sed 

lehů - 30 s plank) x 2 - 3 opakování 

Člověk a svět práce Zdravý životní styl 

VO Domov, má vlast - Státní symboly 1 

VZ Zásady zdravého stolování 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


27. - 30. 4. 2020             

Český jazyk Mluvnice - slovesa - mluvnické významy, LV - Dětskýma očima - J. 
Kainar : Kocourek, sloh -Reklamní a propagační texty 

Anglický jazyk PET - Opakování lekce 2 - zájmena, sloveso must, shrnutí 

Nová látka - lekce 3 - Holidays - slovíčka str. 82/3A,B 

CICH- SB page 33, ex. 7, page 34, WB page 25 

https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME 

Matematika Početní sčítání a odčítání úhlů PS str. 170/5, 171, 172 

Přírodopis 1.Prezentace Vzdušnicovci - namluvená prezentace + výpisky z 
uč. str. 74,75                                                   

Zkusit udělat pokus posviťte si na hmyz, pokud máte zájem. 
https://www.citynaturechallenge.cz/new/posvitte-si-na-hmyz 

2.Video Hmyz                                                        
https://www.youtube.com/watch?v=h_ccHvaOXtI 

Fyzika Elektrický obvod 

Dějepis Str. 68 - 70 

Referáty ze str. 75 - 79 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Video o malbě akvarelem 

HV Hudební terminologie 

● Pracovní list 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

● Indiánský běh / jízda na kole / pobyt v přírodě 

● Domácí cvíčení (10 angličáku - 10 dřepů - 10 kliků - 20 sed 

https://www.citynaturechallenge.cz/new/posvitte-si-na-hmyz
https://www.youtube.com/watch?v=h_ccHvaOXtI
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


lehů - 30 s plank) x 2 - 3 opakování 

Člověk a svět práce Měsíční rozpočet 

VO Domov, má vlast - Státní symboly 1 

VZ Zdravá jídla z jarních bylinek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. - 24. 4. 2020        

Český jazyk Mluvnice - slovesa - mluvnické významy, LV  - Svět očima dětí - 
poezie, sloh -  encyklopedická hesla 

Anglický jazyk Cich.: Test unit 2, SB- unit 3, page 32, 33 WB- page 24 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q 

Pet - Culture, PS str. 21, 22, opakovat slovíčka 

Matematika Početní sčítání a odčítání úhlů, převod jednotek úhlů 

PS str. 169, 170, 171 

Přírodopis 1.Pracovní list na odevzdání Pavoukovci a Korýši 

2.Návod jak vytvořit zkamenělinu (podle pracovního listu 
Zkamenělina) - výsledek natočit do videa nebo nafotit a nebo z 
toho udělat prezentaci - práce je nepovinná, ale pokud uděláte, 
tak budu hodnotit 1 a velikou pochvalou - pokud nemáte 
možnost toto tvořit, tak se nezlobím. Napište mi důvod, proč 
nechcete a nebo nemůžete splnit - důležitá je komunikace! 

Fyzika Měření teploty po hodině v průběhu dne a zpracování teplotního 
grafu. 

Dějepis MĚSTSKÝ STÁT - ATHÉNY (str. 66-67) 

MĚSTSKÝ STÁT SPARTA (str. 68) 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV  

HV Hudební terminologie 

● Pracovní list 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

● Indiánský běh / jízda na kole / pobyt v přírodě 

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


● Domácí cvíčení (10 angličáku - 10 dřepů - 10 kliků - 20 sed 

lehů - 30 s plank) x 2 - 3 opakování 

Člověk a svět práce Měsíční rozpočet 

 

 

VO Domov, má vlast - Státní symboly (1) 

https://decko.ceskatelevize.cz/kdyz-se-rekne-nase-zeme 

VZ Velikonoce- dokončení referátu - zdravá jídla z jarních bylinek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/kdyz-se-rekne-nase-zeme


14. – 17. 4. 2020 
Český jazyk Mluvnice-slovesa, sloh- encyklopedická hesla, LV- Svět lidí a svět zvířat 

- opakování, E. Knight : Lassi se vrací 

Anglický jazyk CICH- Učebnice str. 30- Revision, str. 31- Your Project, PS- str. 23 

https://www.youtube.com/watch?v=VpESOerMY7I- 

PET - Učebnice str. 27 - sloveso must, PS str. 21/4,5, str. 22 

https://www.youtube.com/watch?v=VpESOerMY7I 

Matematika Opakování - grafické násobení, dělení, sčítání, odčítání úhlů, souhrnné 
cvičení 156/5  a 159/14.  

Nová látka - Převádění velikosti úhlů 

Přírodopis 1.VH Členovci- Korýši - Prezentace v PowerPointu a namluvená PP. 
Výpisky+ použít i učebnici str. 70-73 

2.VH Udělat si tyto testy:                                         
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/poznavej-
koryse/                                                                 
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/otestuj-se-
z-korysu/ 

Fyzika Teplota , měření, pokusy 

Dějepis MĚSTSKÝ STÁT ATHÉNY - úvod do nové látky (str. 66 - 67) 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Malba akvarelem 

HV Hra na tělo - rytmické cvičení  

● https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=PLw_KelEEH
kQyzvKB5B58BB7MILQS8qHJ0&index=3 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

● Pobyt v přírodě - Indiánský běh  
● Domácí cvíčení (10 angličáku - 10 dřepů - 10 kliků - 20 sed lehů - 30 s 

plank) x 2 - 3 opakování 

https://www.youtube.com/watch?v=VpESOerMY7I-
https://www.youtube.com/watch?v=VpESOerMY7I-
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/poznavej-koryse/
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/poznavej-koryse/
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/otestuj-se-z-korysu/
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/otestuj-se-z-korysu/
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=PLw_KelEEHkQyzvKB5B58BB7MILQS8qHJ0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=PLw_KelEEHkQyzvKB5B58BB7MILQS8qHJ0&index=3


 

Člověk a svět práce Měsíční rozpočet 

VO Domov, má vlast - Obec 

VZ Velikonoce - dokončení referátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. - 8. 4. 2020 

    Český jazyk Mluvnice - druhy číslovek- procvičování. LV- G. Durrell , Sloh -
Encyklopedická hesla - výpisky 

Anglický jazyk PET - Zopakovat si nová slovíčka, slovesa, oba časy - prostý i 
průběhový. Dodělat všechny chybějící úkoly a poslat ke kontrole. 

CICH -. Naučit se slovíčka Culture+ English Across the Curriculum.  

Zopakovat si slovíčka lekce 2, Poslat chybějící úkoly ke kontrole.  

Matematika Opakovat grafické sčítání odčítání, násobení a dělení úhlů. 
Dodělat všechny chybějící úkoly a poslat ke kontrole. 

Přírodopis Opakovat probranou látku Členovci.  

Dodělat všechny zápisky. Obrázky, odevzdat úkoly, pokud někdo 
nemá. 

Fyzika https://forms.gle/5zs8a7BkiQmMQV4U8 (čas) 

Dějepis Zopakovat si: 

- MYKÉNSKÉ ŘECKO 
- ,,TEMNÉ OBDOBÍ ŘECKA” 
- ARCHAICKÉ OBDOBÍ 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Barvení a malování vajec + foto velikonoční výzdoby 

HV Hra na tělo - rytmické cvičení  

● https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=P
Lw_KelEEHkQyzvKB5B58BB7MILQS8qHJ0&index=3 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

● Pobyt v přírodě - Indiánský běh  
● Domácí cvíčení (10 angličáku - 10 dřepů - 10 kliků - 20 sed 

lehů - 30 s plank) x 2 - 3 opakování 

https://forms.gle/5zs8a7BkiQmMQV4U8
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=PLw_KelEEHkQyzvKB5B58BB7MILQS8qHJ0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=PLw_KelEEHkQyzvKB5B58BB7MILQS8qHJ0&index=3


Člověk a svět práce Měsíční rozpočet 

VO Domov, má vlast - Obec 

VZ Zvyky a tradice Velikonoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. 3. – 3. 4. 2020 
Český jazyk 30.3. LV - F. Nepil, J. Žáček- četba z čítanek + o autorovi a otázky za 

ukázkou. 

31.3 -Tvary zájmen on, ona, ono - dokončení   Číslovky + 
procvičování pravopisu. 

sloh str. 164/ článek " Laos" - vypiš výpisky+ osnovu z článku a),b) 

Anglický jazyk 5.B  Unit 4B My day (CIH) 
Učebnice str. 42, 43 – Present simple- Přítomný čas prostý, kladné 
a záporné věty. 
Pracovní sešit str. 34, 35- pouze cv. 3, slovíčka část 4B (děti už je asi 
mají) 
Učebnice str. 85 příběh_ Town mouse and country mouse, napsat 5 
vět o příběhu. 
Online procvičování 
6.A – AJ (PET) 
Procvičování přítomného času průběhového a prostého 
Nová látka: Sloveso must a zájmena (I - me, he - him apod.) 
 

Matematika  
Opakování grafického sčítání a odčítání úhlů 
Nová látka: Grafické násobení a dělení úhlů 
 

Přírodopis 1. hod. Členovci – Pavoukovci – dostanou prezentaci v PP, udělají si 
dle toho výpisky 
2. hod. Pustí si dokument Pavouci  
https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc 

Fyzika 1. hodina 
https://www.youtube.com/watch?v=EnXaLbFXY8g 
Vyrobte si přesýpací hodiny podle videonávodu. Místo soli můžete 
použít suchý písek. Čím menší otvor uděláte do víček, tím delší 
časový úsek budou hodiny měřit. Změřte, jak dlouho Vaše hodiny 
měří čas za jedno otočení. Proveďte o tom zápis do sešitu. 
Praktický poznatek: Lépe drží rovná víčka. O pomoc s vrtáním 
otvoru poproste rodiče. Kdo se chce pochlubit, může poslat fotku. 
2. hodina 
https://forms.gle/5zs8a7BkiQmMQV4U8 

 

Dějepis - Archaické období (pokračování na str. 65) 
 

Zeměpis https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?ts=5e78e054 
záložka pro 6. třídy 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 

https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc
https://www.youtube.com/watch?v=EnXaLbFXY8g
https://forms.gle/5zs8a7BkiQmMQV4U8
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?ts=5e78e054
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?ts=5e78e054


VV Vitamínová bomba a jak si ji představuješ  - technika libovolná 

HV Hra na tělo - rytmická cvičení 

TV Individuální rozvoj kondice a pohyblivosti 

Člověk a svět práce Měsíční rozpočet rodiny 

VO 6.A 

Domov, 

má vlast 

- obec 

23.3. – 21.4. 
- zápis do sešitu viz příloha 
- do 29.3. poslat na mail stránku do encyklopedie a 
lapbook (V Bakalářích se vám objeví A-odevzdal, 
oznámkuji po návratu do školy.) 
 

 
 

VZ  Velikonoční zvyky a tradice, velikonoční jídla- referát 

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. 3. – 27. 3. 2020 
Český jazyk 23. 2. - R. Těsnohlídek: Liška Bystrouška - četba + výpisky o autorovi 

+ otázky za článkem,  

24. 2.- Zájmena - procvičování - tvary zájmena já, ten, náš, 
procvičování pravopisu, rozbor zadané věty.  

27.3. - sloh -  Práce s informacemi- výtah, výpisky. 

Anglický jazyk Unit 2 – Animals 
Procvičování přítomného času průběhového + zápor + otázky a 
odpovědi – (PET) 
 
 Unit 2- Subject and object pronouns(CIH) 
Učebnice str. 27, cv. 4c- subject, object pronouns 
Učebnice str. 27, cv. 3b- sloveso must 
Pracovní sešit str. 20, cv. 3 a str. 21, cv. 4 
Kopie- Subject and object pronouns 

 

Matematika Opakování grafického sčítání úhlů 
Nová látka: Grafické odčítání úhlů 

 

Přírodopis Členovci – základní rozdělení, 1. Skupina Trilobiti + výroba nebo 
kresba trilobita 

Fyzika Čas 

Dějepis Archaické období (pyramida společnosti, městské státy) 

Zeměpis  
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-
NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing 

záložka pro 6. ročník 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 
 

VV Dokončování kresby vlastní ruky z minulého týdne 
HV Hra na tělo – rytmická cvičení 

TV Individuální příprava pro zlepšení pohybových schopností a 

dovedností 

Člověk a svět práce Měsíční rozpočet rodiny 
 

VO Domov, má vlast - obec 

VZ Zdravý způsob života, zdravý životní styl - referát 

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing

