
6._tř_náplň učiva_11. - 13. 3. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučující 

Čj  
(2h) 

Mluv. - souhl. 
skupiny (nad, pod, 
bě/bje, mě/mně 
apod.) + předpony 
a předložky s, z 
 
Lit. - znaky 
pohádky (práce na 
2 hod. lit.) 

   opakovat dle školního a 
prac. sešitu, případně 
učebnice (str. 32 - 34) 
 
 
 
pracovní list vypracovat dle 
svých možností (pošlu 
mailem) 

 Zá 

M  
(3h) 

Rozklad čísla na 
součin prvočísel 

uč. 2. díl 
str. 62-64 
prostudo
vat, do 
prac. 
sešitu 
vypracov
at str. 
62/1,2,3;
63/4,5; 
64/6,7,8,
9,10,11 

Početník - str. 30 
doplnit, dodělat 
vše na str. 28-29 
(pokud nemáte 
ještě uděláno) 

Cvičení z učebnice 
vypracovat do PRACOVNÍHO 
sešitu, do kterého děláme 
rozcvičky 

Mi 

AJ (2h) Lekce 4, nová 
slovní zásoba, 
stupňování příd. 
jmen (nejprve 
nastudovat v prac. 
seš.) 

str. 35 - 
prostudo
vat 
opačná 
příd. 
jména, 
str. 36 - 
nahlas 
přečíst 
rozhovor 

str. 78 - naučit se 
nová slovíčka 
Places adjectives 
a Places in towns, 
str. 74 stupňování 
příd. jmen  - 
nastudovat 
stupňování 
krátkých příd. 
jmen  

Zápis do sešitu - učebnice 
str. 37 - GRAMMAR (to 
oranžové) přepsat a str. 37 / 
4 vystupňovat příd. jména - 
pís. do sešitu 

McG 

D (1h) Starověké Řecko 
- báje 
- náboženství 

str. 63-65  - báje máte, vlepit, přečíst 
- co je náboženství 
- vlastnosti ř. bohů 
- sídlo 
- vyjmenovat (+ čeho) 
- forma uctívání 

Se 

Př Korýši 
- mořští korýši 
- korýši našich vod 

str. 44-45 
výpisky 

dozadu do sešitu 
vypracovat 
odpovědi str. 
45/1,2,3,6,7 

 Voj 

F  
(1h) 

Délková měřidla str. 65 - 
67 přečíst 
a vypsat 
dopředu 

uč. str. 67/O1 - 2, 
U 1 - 4 dozadu do 
sešitů 

 Šm 



do sešitů  

Z (1h) Zemětřesení 
Sopečná činnost 

str. 12-16 - obr. str. 12 
 
 
- obr. str. 14 

- vysvětli: ohnisko, 
epicentrum, seismograf 
- co je sopka, jak vzniká 
- vysvětli: magma, láva 
- projevy sop.činnosti 
- co jsou přírodní katastrofy 
a jak se před nimi chráníme 

Se 

TV 
(1h) 

Švihadlo - sestava   Provedení 
-snožmo 
-dvojšvih 
-střídavě 
-vajíčko 

Pol 

Vkz 
(1h) 

Zdravý životní styl   referát (samostatně nebo ve 
dvojicích; budu vybírat a 
známkovat) 

Zá 

 

 


