
6._tř_náplň učiva_23. - 27. 3. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučujíc
í 

Čj  
(4h) 

mluvnice: 
 - procvičování psaní i/í, 
y/ý po obojet. souhl. + 
předchozí látka 
- SLOVNÍ DRUHY - 
zopakovat látku z 
minulých ročníků + 
opsat nebo okopírovat a 
vlepit do školního sešitu 
zápis o  slovních druzích 
(oranžový prac. sešit - 
str. 30 - modrý rámeček) 
+ okopírovat nebo opsat 
tabulku s příklady 
problémových sl. druhů 
(učeb. str. 39) 
 
lit. - odevzdání čt. 
deníku do 27. 3. (více 
info jste dostali v mailu) 
 
sloh - popis pracovního 
postupu 

do školního sešitu 
vypracuj cv. 4 / str. 
35   
 
TEST č. 3 / str. 37 (do 
školního sešitu) 
 
str. 38 / cv. 1 (do 
sešitu mluvnice 
přepsat první 2 
souvětí a číslicí určit 
sl. druhy) 
 
str. 39 / cv. 4 (ústně) 
 
 
 
str. 132 / cv. 1 (a -c) - 
do sešitu slohu 
 

   Zá 

M  
(5h) 

Nejmenší společný 
násobek 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!!! 
 
 

Učebnice 2. díl str. 
70-74 nebo 89-93. 
Nejdříve zhlédnout 
návodné video 1. 
níže, pak provést 
zápis do školního 
sešitu: Nejmenší 
společný násobek 
čísel a k němu 
zapsat modré 
(hnědé)rámečky a 
obdélník str. 70, 71 a 
73 nebo str. 89, 90 a 
92 a naučit. 
Pak zapsat příklady z 
prvního návodného 
videa pod zapsané 
učivo v rámečcích.  
Pak prostudovat 
učivo ze stran str. 
70-74 nebo 89-93 ; 
do pracovního sešitu 

V Početníku 
udělat str. 32.  
 
!!!DÚ - str. 32 z 
Početníku 
oskenovat nebo 
ofotit mobilem a 
poslat mi ji v 
příloze na e-mail 
michalkova.jarmil
a@zsdolniroven.c
z do pátku 27.3., 
úkol ohodnotím 
známkou váhy 
0,5 - 0,25. 

Postupujte 
prosím podle 
instrukcí ve 
druhém 
sloupečku 
(Učebnice).  

 

2. video slouží 
jako zopakování 
učiva o 
Největším 
společném 
děliteli a 
nejmenším 
společném 
násobku čísel. 

  

Mi 
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na rozcvičky udělat 
všechna cvičení, 
zkontrolovat 
výsledky v zadní 
části učebnice. 

 Výklad učiva 
naleznete v 
přiloženém videu.            

→ 
 

 

 

 

!!!!! -zhlédnout 
návodné video: 
1. 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=XK3sl899p2
4 
 
 
2. 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=rK2dJiw-J_E 
 

INF 
(1h) 

E-mailová komunikace  Pošli mi ze svého školního emailu 

referát na téma: E-mailová 
komunikace.  
V referátu vysvětli, o co se jedná. 
Napiš, jaká pravidla se používají a 
jaké zásady bezpečnosti se mají při 
jejím užívání dodržovat. Uveď 
příklady používání. Zpracuj v 
programu MS Word, rozsah 1 
stránka. Odešli na email do 27.3. 

Kašp 

AJ 
(3h) 

Stupňování příd. 
jmen(ještě jednou 
stejné video) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=3MEY-
lhfHSQ 
too, enough (2 nová 
videa) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=8WPXDuqf
cFo 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Rfg6FJ6k7J
8 

str. 39  - oranžová 
gramatika - zápis do 
sešitu 
39/4 - písemně do 
seš. 
39/6 - ústně 
40 - přečtěte si 
komiks 
41 - zápis do seš. - 
oranžová gramatika i 
s českým překladem, 
který je v prac. seš. 
na str. 74 

str. 34,35 Nejprve 
prostudujte 
celou gramatiku 
lekce 4 v prac. 
seš. na str. 74  a 
shlédněte videa. 
 
Nakonec v pátek 
mi pošlete 
mailem  
vystupňovaných 
těchto 12 příd. 
jmen: boring, 
cheap, dirty, 
wet, expensive, 
good, famous, 
old, friendly, big, 
exciting, bad 
a k tomu cvičení 
uč. 41/2 . 

McG 
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D 
(2h) 

městské státy 1) ATÉNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
                           2) 
SPARTA 

str. 68-69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
str. 70 

výpisky podle 
bodů  
 
 
e-mailem posílám 
test - odeslat  
do 27.3. 

1) poloostrov 
Attika 
- způsob obživy: 
- kdo stál v čele 
státu 
- vysvětli pojmy: 
Akropolis 
athénská 
demokracie 
dlužní otroctví 
Perikles 
střepinkový 
soud 
- jak probíhalo 
vzdělávání dětí 
2) pol. 
Peloponés 
- proč byla 
Sparta  
vojenským 
státem 
- v čem spočívala 
vojenská 
výchova 

Se 

Př 
(2h) 

Život včel 
Dorozumívání včel 

str. 49 - 50 
přečíst a udělat 
stručné výpisky 

https://www.you
tube.com/watch?
v=Z5wm2Me4w-
Q 
zhlédnout video a 
do sešitu dopsat 
informace, které 
v učebnici nejsou 

poslat na můj 
mail: 
 
1)odpovědi na 
otázky uč. 
str.50/ot. 1 - 4 
 
2)Včelí produkty 
a jejich využití 
- informace 
čerpej z 
učebnice, 
internetu, knih... 
 

Voj 

F  
(2h) 

Jednotky objemu, 
měření objemu 
kapalin 

Přečti si v učebnici 
str. 74 - 77, udělej si 
dopředu do sešitu 
výpisky, zejména se 
zaměř na převody 
jednotek objemu a 
postup při měření 
objemu kapalného 
tělesa. 

Uč. str. 77/ U3,U4 
- dozadu do 
sešitů 

Zhlédni video na 
stránce: 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=1k_lZjZDde
Q 
(po měření 
objemu pevného 
tělesa, ten 
necháme na 
příště). 

Šm 
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Z 
(2h) 

Tvary zemského 
povrchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvary zemského 
povrchu 

str. 25-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-mailem posílám 
test - odeslat  
do 27.3. 
 

obrázek na 
překreslení pošlu 
e-mailem 
 
 
obr. na 
překreslení 
(vytištění) e-
mailem, vysvětlit 
označené pojmy 
+ ke každému 2 
příklady podle 
atlasu  
(mapa světa) 

1) vertikální 
výšková 
členitost: 
a) pomocí 
nadmořské 
výšky  
(=           ) 
- 2 typy 
b) podle rozdílu 
nadmořských 
výšek 
- 5 typů 
(vyjmenuj a 
zapiš pouze 
výškové rozdíly) 
 
2) horizontální 
členitost: 
= členitost 
pobřeží + tvary 
oceánského dna 

Se 

TV 
(2h) 

Posilování břišních svalů 
 
 
Švihadlo opakování 

  Leh na zádech 
-podpor na 
předloktí 
-natažené nohy 
držet nad zemí 
cca 15s 
-kreslení číslic 
Sedy-lehy cca 
30x 
Sklapovačky cca 
15x 

Pol 

Vko 
(1h) 

Demokracie - co to je, 
kde se s ní setkáváme, 
jaké má znaky?   
 
- zamyšlení / výpisky  

 

  Napiš několik 
vět o tom, co 
podle tebe tento 
pojem znamená 
+ následně si dle 
dostupných 
zdrojů 
(učebnice, 
internet, diskuse 
s rodiči apod.) 
ověř, zda bylo 
tvé tvrzení 
správné. Vytvoř 
si z těchto zdrojů 
výpisky 
(poznámky) a 
pošli mi vše na 
mail. 

Zá 



 

 


