
6._tř_náplň učiva_16. - 20. 3. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

Čj  
(4h) 

mluv. - vypiš si do 
sešitu vyjmenovaná 
slova po všech 
obojetných souhl.  
 
lit. - znaky pohádky 
(pokračuj v práci s 
prac. listem) + začni 
pracovat na dalším 
čten. deníku - 
libovolná kniha, ti, kdo 
ještě nevypracovali čt. 
deník na Fimfárum, 
vypracují Fimfárum 
 
sloh - napiš doma 3. 
čtvrtletní slohovou 
práci - téma: 
Charakteristika 
literární nebo filmové 
postavy (podrobnosti v 
mailu) 
práci vypracuj ve 
Wordu (příp. práci 
psanou rukou oskenuj) 
a 
pošli ji na můj školní 
mail (příp. vhoď do 
schránky 
velké školy) do 20. 3. - 
budu známkovat 
(hodnota 1,00) 

  str. 28 - 29 veškerou češtinu můžeš 
procvičovat i zde: 
https://www.onlinecvic
eni.cz/exc/list_topic_cj2
.php 
 
https://www.umimeces
ky.cz/cviceni-i-y-
vyjmenovana-slova 
 
 
 
více info k literatuře a 
slohu v mailu 

 Zá 

M  
(5h) 

Největší společný 
dělitel čísel 
 
 
Existují dvě vydání učebnic, 
a proto si prosím před 
přečtením úkolu z učebnice 
zkontrolujte, zda máte 
učebnici starší (bez žlutého 
čtverečku na přední obálce) 
nebo novější (se žlutým 
čtverečkem na obálce). 
Úkoly z učebnice se žlutým 
čtverečkem budu psát 
žlutě!!! 

uč. 2. díl str. 66-
69 nebo str. 85-
88, do školního 
sešitu zapsat 
modré 
(hnědé)rámečky a 
obdélník str. 66 a 
67 nebo str. 85 a 
86; prostudovat 
učivo; do 
pracovního sešitu 
na rozcvičky 
udělat všechna 

V Početníku 
udělat str. 31  

Projít prezentace 
uložené ve složce 
Matematika a procvičit 
si příklady v nich. 
 
!!!!! -zhlédnout a 
vyzkoušet daná videa 
https://www.youtube.c
om/watch?v=vxHHI5-
ZF_4 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=pqstbBf6P

Mi 
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cvičení str. 66 - 69 
nebo str. 85 - 88 
 
správné výsledky 
naleznete v zadní 
části učebnice 

Vw 

INF 
(1h) 

Tvorba koláže   Za použití programu MS 
Word nebo Powerpoint 
vytvoř na 1 stránku 
koláž ze stažených fotek 
a obrázků. Lze použít 
obrázky z webových 
stránek i své vlastní. 

Kašp 

AJ (2h) Lekce 4 - stupňování 
příd. jmen, čtení 
 
nejprve shlédněte toto 
video 
https://www.youtube.
com/watch?v=3MEY-
lhfHSQ 

str. 35/5 
prohlédněte si 
obrázky a opište 
do sešitu 
doplněné věty- 
pozor na 3. větu - 
ta je vždy ve 3. 
stupni  - 
např.nejšpinavější 
(the dirtiest), str. 
38 - přečtěte si 
celou str. 

str. 31 - celá, 
str. 32 - celá 
str., u cvičení 
4 doplňte 
buď 2 stupeň 
(nicer - hezčí) 
nebo 3 
stupeň (the 
nicest - 
nejhezčí). 
Napoví vám 
slůvka THEN a 
THE - 
 nicer then.... 
- hezčí než 
(použijete 
tedy 2. 
stupeň) 
a the nicest - 
nejhezčí 
(použiješ 3. 
stupeň) 
str. 33 - celá 
str. 
(U cvičení 9 
vymyslete 
celé věty 
např. - Our 
restaurant is 
the coolest. 
Ve 3. stupni.) 

v učebnici str. 38 - nové 
nepravidelné sloveso 
koupit - buy-bought-
bought 
vystoupit - get off - got 
off - got off 
 
Nahlas zkuste vymyslet 
věty, kde porovnáváte 
žáky ve vaší třídě. Např. 
Štěpán is taller than 
Adam. Nikča is the 
tallest. 

McG 

D (2h) 1) Řecké městské státy 
2) Řecká kolonizace 
(= zakládání nových 
osad) 

str. 66-67 
 
str. 67 

- youtube - 
Starověké 
Řecko (velký 
výběr videí) 
- A-Z kvíz na 
TV Déčko 

- čemu se říká městský 
stát 
- proč nevznikl jen jeden 
- způsob obživy obyvatel 
- vrstvy obyvatel 
- co byly řecké kolonie 
- kde a proč je Řekové 

Se 
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zakládali 

Př (2h) Vzdušnicovci 
Hmyz - včela 
medonosná 
vnější a vnitřní stavba 
těla 

str. 46 - 49  
výpisky do sešitu 
(Život včel už ne) 

do sešitu k 
výpisku  
nakreslit a 
popsat 
Stavba nohy 
včely (str. 47) 

nepovinně můžeš udělat 
do sešitu i některé 
nákresy - vždy s popisky 

Voj 

F  
(2h) 

Opakované měření 
délky 

str. 68 - 73 přečíst 
a vypsat dopředu 
do sešitů  

uč. str. 70/ 
O1 - 2, uč. str. 
72/O1 - 2, 
dozadu do 
sešitů 

 Šm 

Z (2h) Utváření zemského 
povrchu 

str. 17-20 
 
 
 
 
 
str. 21-24 

- youtube - 
videa- - A-Z 
kvíz na TV 
Déčko 
- ref., pwp 
 

1) vnitřní přírodní 
činitelé: 
- vyjmenuj 
- vznikají 2 typy pohoří, 
zjednodušeně načrtni a 
popiš oba obrázky 
(vrása, příkopová 
propadlina) 
2) vnější přírodní 
činitelé: 
- vyjmenuj 
- jednou větou popiš 
jejich působení 

Se 

TV 
(1h) 

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

Pol 

Vkz 
(1h) 

FAIR TRADE: 
pomocí internetu zjisti, 
co tento pojem 
znamená, udělej si 
několik poznámek do 
sešitu + vyhledej 
obchody v ČR, kde 
můžeš fair trade 
výrobky zakoupit  

  zajímavé odkazy: 
https://www.fairtrade.c
z/ 
 
https://www.nazemi.cz
/cs/pribeh-bananu 

Zá 
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