
Plán učiva 
6. B 

15. - 19. 6. 2020 

Český jazyk Mluvnice - rozvíjející větné členy, LV- Úsměvy a šibalství - četba z 
čítanek, sloh- Telefonní a elektronická podoba komunikace, dopis 

Anglický jazyk SLN: Past simple revision 

NED 

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-
2020-05.pdf 

 

Matematika Opakování 6. ročníku 

Přírodopis Opakování učiva 6. ročníku 

Fyzika Bezpečnost práce 

Dějepis Souhrnné opakování 6. ročníku 

Zeměpis 
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSg

UAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba tužkou 

HV Poslech moderní hudby 

TV Kompenzační cvičení 

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-05.pdf
https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-05.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


Člověk a svět práce Orientace v cenách potravin, shrnutí učiva 

VO Domov, má vlast - Státní symboly 2 

VZ Opakování učiva 6. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. - 12. 6. 2020 

Český jazyk Mluvnice- rozvíjející větné členy, LV- Humor v literatuře -K. 
Poláček - četba, sloh- Telefonní a elektronická komunikace, dopis 

Anglický jazyk NED 

SB 32/1,2 

Sb 33/3,4 

 

SLN: 3D Mut’s holiday 

Matematika Opakování - dělitel, největší společný dělitel, prvočísla + zápis 
nejmenší společný násobek 

Přírodopis Ostnokožci - prezentace a učebnice str. 102-103 

Fyzika Pokusy s elektřinou 

Dějepis Kultura Starověkého Říma (učebnice strana 107, 108). 

Odkaz Římské říše (učebnice strana 109). 

Zeměpis 
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LYNbE15nWtdgSrSg

UAlvClDY/view?usp=sharing 

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kresba  zápis tužkou 

HV Poslech moderní hudby 

TV Kompenzační cvičení 

Člověk a svět práce Orientace v cenách potravin 

VO Domov, má vlast - Státní symboly 2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 NED  

SB 30/5 

WB 67 

SLN: 3D Muts holiday - past simple questions 

Matematika Největší společný dělitel 

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

Fyzika Bezpečnost práce elektrické přístroje 

Dějepis Život ve Starověkém Římě - Bydlení, strava, rodina, škola 

(učebnice strana 105, 106). 

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 Ceny potravin 

VO Domov, má vlast - Státní symboly 2 

VZ Zásady první pomoci 

 

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


25. - 29. 5. 2020 

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

Anglický jazyk NED 

SB 30/1,2,3,4 

WB 22/1,2,4 + 23/5,6 

 

SLN: 3C, 3D. Past simple - irregular verbs. Questions/short 
answers 

Matematika Násobky, největší společný dělitel  

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 Adoptivní císaři (učebnice strana 100, 101, 102). 

Rozdělení Římské říše (učebnice strana 103). 

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 Výživová pyramida 

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 2 

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 NED 

SB 27/3,4,+ 28/1,2 

WB 21/5,6, 

slovíčka 2.D 

 

SLN: 3C Holiday problems. Past simple - irregular verbs 

Matematika Soudělná a nesoudělná čísla 

Násobek 

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

Fyzika Elektromagnetismus 

Dějepis Řím v době císařství (učebnice strana 97, 98, 99). 

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 Výživa 

VO Domov, má vlast - Státní symboly 2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. - 15. 5. 2020        

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

Anglický jazyk NED 

SB 26/1,2 + 27/3 

WB 20/1,2,3 + 21/4 

 

SLN: Past simple - regular verbs. 3B Our holiday 

Matematika Prvočísla, prvočíselný rozklad, dělitelnost 

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 Krize Říma a zánik republiky (učebnice strana 92, 93, 94, 95). 

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 

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


Člověk a svět práce Výživa 

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 NED 

WB 19/3 

SB 25/6 https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-
CZ-MAG-2020-04.pdf 

 

SLN: Revize neodevzdaných úkolů. Testování spojení přes Google 
Meet 

Matematika Dělitelnost přirozených čísel - dělitel a násobek, PS č. 2 - str. 101, 
102, učebnice č. 2 str. 66 - 70  

 

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 Ovládnutí západního Středomoří - Punské války (učebnice strana 
89, 90, 91). 

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

 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV akvarelová malba 

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf
https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf
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
https://drive.google.com/file/d/1zNCTOm4LY-NbE15nWtdgSrSgUAlvClDY/view?usp=sharing


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 Potravinová pyramida 

VO Domov, má vlast - Státní symboly 1 

VZ Zásady zdravého stolování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. - 30. 4. 2020             

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

Anglický jazyk NED- WB 19,5 + 22/1,2 

          Slovíčka 2.C + Wild animals 

https://www.youtube.com/watch?v=7LVmCH6pzEs 

SLN: U3B - Our holiday - SB 34-35, WB 26-27 

Matematika Trojúhelník - vnitřní a vnější úhly - PS str. 213, 214. 215, 216 

Trojúhelník - rozdělení - rovnoramenný, rovnostranný, obecný 

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 Řím republikou - Podoba vlády a státu, Boj plebejů za 
zrovnoprávnění s patriciji, Ovládnutí Apeninského poloostrova 
(učebnice strana 86, 87, 88). 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=7LVmCH6pzEs
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


● 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 
Studená kuchyně 

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 NED 

Project Animals 

1)https://kahoot.it/challenge/01527469?challenge-
id=15868d77-009c-466a-8870-
73f5c4624969_1587019832375 

2)https://kahoot.it/challenge/02434667?challenge-
id=15868d77-009c-466a-8870-
73f5c4624969_1587019930205 

3)https://kahoot.it/challenge/03461812?challenge-
id=15868d77-009c-466a-8870-
73f5c4624969_1587020004829  

4)https://kahoot.it/challenge/01876151?challenge-
id=15868d77-009c-466a-8870-
73f5c4624969_1587020137731 

5)https://kahoot.it/challenge/09229195?challenge-
id=15868d77-009c-466a-8870-
73f5c4624969_1587020206739 

6)https://kahoot.it/challenge/01624000?challenge-
id=15868d77-009c-466a-8870-
73f5c4624969_1587020301389 

SLN - Unit 3 - vocab 3A, 3B, Past tense To Be (SB 32-33) 

Matematika Trojúhelník - vnější a vnitřní úhly, rovnoramenný a rovnostranný 
trojúhelník 

PS 214, 215, 217 

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! 

https://kahoot.it/challenge/01527469?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587019832375
https://kahoot.it/challenge/01527469?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587019832375
https://kahoot.it/challenge/01527469?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587019832375
https://kahoot.it/challenge/02434667?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587019930205
https://kahoot.it/challenge/02434667?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587019930205
https://kahoot.it/challenge/02434667?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587019930205
https://kahoot.it/challenge/03461812?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020004829
https://kahoot.it/challenge/03461812?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020004829
https://kahoot.it/challenge/03461812?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020004829
https://kahoot.it/challenge/01876151?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020137731
https://kahoot.it/challenge/01876151?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020137731
https://kahoot.it/challenge/01876151?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020137731
https://kahoot.it/challenge/09229195?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020206739
https://kahoot.it/challenge/09229195?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020206739
https://kahoot.it/challenge/09229195?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020206739
https://kahoot.it/challenge/01624000?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020301389
https://kahoot.it/challenge/01624000?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020301389
https://kahoot.it/challenge/01624000?challenge-id=15868d77-009c-466a-8870-73f5c4624969_1587020301389


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

Dějepis Dějiny starověkého Říma: Řím v době královské (učebnice strana 84, 
85). 

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 

● Domácí cvíčení (10 angličáku - 10 dřepů - 10 kliků - 20 sed lehů - 30 s plank) x 2 - 3 opakování 

Člověk a svět práce Jednoduché pokrmy - příprava 

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

Subject and object pronouns, must (2D) 

NED 

SB 24/1,4+ 25/5b) 

WB 18/1,2 + 19/4  

https://en.islcollective.com/video-lessons/present-simple-vs-
present-continuous-1  

Matematika Početní sčítání a odčítání úhlů, dopočítání vedlejších úhlů a 
výpočet zbývajících úhlů v trojúhelníku a čtyřúhelníku. 

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 Starověký Řím (přírodní podmínky, zemědělství, řemesla, 
obchod, společnost) 

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://en.islcollective.com/video-lessons/present-simple-vs-present-continuous-1
https://en.islcollective.com/video-lessons/present-simple-vs-present-continuous-1
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=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 

Člověk a svět práce Příprava studených pokrmů 

VO Domov, má vlast - Obec 

VZ Velikonoce - dokončení referátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=PLw_KelEEHkQyzvKB5B58BB7MILQS8qHJ0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=PLw_KelEEHkQyzvKB5B58BB7MILQS8qHJ0&index=3


 

6. - 8. 4. 2020       

Český jazyk Mluvnice - druhy číslovek- procvičování 

 LV- G. Durrell 

 Sloh -Encyklopedická hesla - výpisky 

Anglický jazyk NED - čtení v časopise RR (kdo nemá u sebe, registrace na 
http://www.bridge-online.cz/) 

SLN - čtení v časopise RR, object pronouns 

Matematika Opakovat početní sčítání a odčítání velikostí 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 Opakování Starověké Řecko (strana 81.). 

Dodělat všechny úkoly a poslat ke kontrole. 

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  

http://www.bridge-online.cz/
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


● Domácí cvíčení (10 angličáku - 10 dřepů - 10 kliků - 20 sed 
lehů - 30 s plank) x 2 - 3 opakování 

Člověk a svět práce Velikonoční pokrmy - příprava 

VO Domov, má vlast - Obec 

VZ Zvyky a tradice Velikonoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30. 3. – 3. 4. 2020 
Český 
jazyk 

 LV - F. Nepil, J. Žáček- četba z čítanek + o autorovi a otázky za ukázkou. 

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

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

Anglický 
jazyk 

 

6.B 
NED 
Pres. 
contino
us  

Online procvičování - OUP(vocabulary, grammar) 
https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=
cs  
Online procvičování – přít. čas průběhový 

1) https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.
asp?id=983 

2) https://www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%2
0Exercise%2014.htm 

3) http://www.carmenlu.com/first/grammar/presentcont17.
htm 

 
WB 17/4,5 
Slovíčka 2.B 

 
SLN 
- SB 31 - vytvoř projekt na A4 o svém oblíbeném zvířeti. Dodrž strukturu a 
rozsah dle pokynů v článku Organizing your writing. Nadpis: název zvířete. 
Musí obsahovat obrázek - vytištěný, vystřižený nebo nakreslený - E-mailem do 
pátku 
- SB 26/1 - do sešitu, napsat i otázky, celou větou - Neposílat. 
- RR March - str. 4-5 -Task 1 a Task 2 - přímo do časopisu. Kontrola na bridge-
online.cz   
 

Matemat
ika 

Procvičování: Početní součet a rozdíl velikosti úhlů ve stupních a minutách 
 

Přírodopi
s 

11. 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 

https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=983
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=983
https://www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%2014.htm
https://www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%2014.htm
http://www.carmenlu.com/first/grammar/presentcont17.htm
http://www.carmenlu.com/first/grammar/presentcont17.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc
https://www.youtube.com/watch?v=EnXaLbFXY8g


pomoc s vrtáním otvoru poproste rodiče. Kdo se chce pochlubit, může poslat 
fotku. 
2. hodina 
https://forms.gle/5zs8a7BkiQmMQV4U8 

Dějepis Život ve starověkém Řecku – bydlení, strava, rodina, škola, Kultura 
starověkého Řecka – malířství, sochařství, architektura, literatura, divadlo, 
Sport a hry, Počátky vědy 

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

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 

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 

6. B ČSP - úklid domácnosti, úklid svého pokojíčku 

VO Domov, 

má vlast 

- obec 

23.3. – 21. 4. 
zápis do sešitu viz příloha 
- do 1. 4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

23. 3. – 27. 3. 2020 
Český jazyk 23. 2. -  Zájmena - procvičování- tvary zájmena já, ten, náš,  procvičování 

pravopisu 

 24. 2. sloh  -Výtah, výpisky 

 27.3- F. Nepil: Já Baryk- četba+ otázky za článkem 

Anglický jazyk Po – 23.3., Út – 24.3.(NED) 
1) SB 22/1 – přečti si komiks a do sešitu odpověz celou větou 

na otázky v úvodu 
2) SB 23/2 – spoj části A a B a věty napiš do sešitu 
3) SB 23/4 – použij všechna slova a utvoř otázky + krátké 

odpovědi podle komiksu (viz vzor) 
Přítomný čas průběhový – Present Continuous je pro nás opakování 
PODMĚT + AM nebo IS nebo ARE + SLOVESO + ING 
 
Pá – 27.3. 

1) Přečti si a, pokud nemáš přehled v sešitě, do sešitu opiš, 
přílohu Present Continuous – Přítomný čas průběhový (je to 
opakování) 

2) WB 16/1 – Do otázek doplň ´am, is, are´ + k otázkám přiřaď 
odpovědi 

3) WB 17/3 – Doplň Elleniny otázky. Krátce odpověz. 
4) Do 1.4. vyfoť a pošli mi na mail projekt z 13.3. ´A Year´ 
5)  (Do Bakalářů zapíši A = odevzdal, oznámkuji až ve škole)  

 
WB 19, present simple vs present continuous 
- Meerkats - do se sešitu English 25/6ab 
- Chicken Licken - 
poslech https://www.youtube.com/watch?v=gzZbtMFP-
_I&feature=youtu.be (SLN) 

 

Matematika Opakování grafického součtu, rozdílu, násobení a dělení úhlů 
Nová látka: Početní sčítání úhlů 

 

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

 

Fyzika Čas 

Dějepis Rozkvět Athén po řecko - perských válkách, Peloponéská válka, 
Helenistické období – Makedonie a Alexandr Makedonský. 

 

Zeměpis  

https://www.youtube.com/watch?v=gzZbtMFP-_I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gzZbtMFP-_I&feature=youtu.be


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 

TV Individuální příprava pro zlepšení pohybových schopností a 

dovedností 

Člověk a svět práce Velikonoční koledy, zvyky 

VO Domov, má vlast - obec 

VZ Zdravý způsob život, 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

