
6._tř_náplň učiva_30.3.-3.4.  

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučující 

Čj  
(4h) 

mluv. - SLOVNÍ 
DRUHY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. - Jan Werich 
 
 
 
 
sloh - popis prac. 
postupu 
 
 
 
 
Procvičování 
slovní zásoby 

str. 38 / cv. 2 - 
a), b),  c), e)  + 
str. 39 / cv. 4 - 
vypracovat a 
poslat e-mailem 
do 1. 4.  

Zde klikni na tlačítko ,,spustit,, a procvič si 
zábavnou formou sl. druhy: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/635 

Procvičuj i přes interaktivní výuk. program 
TAKTIK:  

- musíš se zaregistrovat, zdarma se 
zaregistruješ zde: 
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/22733/08deadfde49cc36d50f0
e6bac2458407 

- po registraci klikni na interaktiv. 
učebnici Hravá čeština 5 (oranžová) 

- nalistuj str. 50 a podívej se na danou 
tabulku 

- vypiš si bokem hledaná slova, potom si 
výsledek zkontroluj tak, že klikneš myší 
do prázdného pole, záhy se v něm 
ukáže správná odpověď 

Dopiš si zápis o J. Werichovi (pošlu e-mailem) 
+ vyhledej 3 jeho citáty, zapiš si je do sešitu a 
zkus vysvětlit jejich význam. 

přihlas se na TAKTIT, nalistuj si v oranžové 
učebnici Hravá čeština 5 str. 122, podívej se na 
úkoly 1 a 2, úkol č. 3 vypracuj dle příkladu v 
učebnici - vypracovaný mi ho pošli e-mailem 
do 3. 4. 

formou her (můžeš soutěžit i proti 
kamarádovi): 

https://www.duelovky.cz/slovni-fotbal 

https://www.duelovky.cz/kris-kros 

 Zá 

M  
(5h) 1. Dělitelnost - 

procvičení 

1-2 hodiny 

Učebnice 2. díl str. 
74 nebo 93 - do 
školního sešitu 
vypracuj úlohy na 
závěr 8.4 (všechny 

 
 
 
 
 

Postupuj prosím 
podle instrukcí ve 
druhém sloupečku 
(Učebnice). 

Mi 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/635
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/22733/08deadfde49cc36d50f0e6bac2458407
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/22733/08deadfde49cc36d50f0e6bac2458407
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/22733/08deadfde49cc36d50f0e6bac2458407
https://www.duelovky.cz/slovni-fotbal
https://www.duelovky.cz/kris-kros


 

 

2.Dělitelnost - 
slovní úlohy 

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!!! 

1 hodina 

 

3.Geometrie - 
opakování 

  

 

A i B), pro kontrolu 

použij výsledky na 
konci učebnice. 

Nejdříve zhlédni 
obě návodná 
videa.  Do 
šk.sešitu napiš 
nadpis Slovní 
úlohy a z obou 
videí vypracuj 
probrané slovní 
úlohy. Označ je 1, 
2, 3. Zápis udělej 
jako ve videu, 
zapiš odpovědi. 

           → 
Zopakuj si učivo 
o úhlu v 
přiloženém  
videu. 

Pak vypracuj 
úkoly v 
Početníku 2. díl.  

  

 

 

→ 

 
 

 

 

 

V Početníku 2. díl 
udělej str. 9 a 10. 

DÚ!!!-ještě mi domácí úkol do 
27.3. neodevzdali všichni!!! 
Chválím vás, kteří jste se 
vypořádali s odesláním. Co 
nejdříve úkol vyhodnotím na 
ŠOL. 

Nový domácí úkol pro 
všechny k odeslání 
nedávám, ale posílám 
dobrovolný, ocením 
jedničkou, bude-li 
vcelku dobře: Vymysli 
a vyřeš slovní úlohu na 
dělitelnost podle 
návodných úloh na 
videích, pak ofoť a 
pošli na 
michalkova.jarmila@zs
dolniroven.cz , úkol 
odměním známkou 
váhy 0,25. 

  

 

!!!!! - zhlédni 
návodná videa: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=YI_z
UV0Ddlk 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Ylifc
MCGWmE 

 

 

Geometrie - 2 h 

https://www.youtub
e.com/results?searc
h_query=%C3%9Ahel
+a+jeho+velikost 

 

  

 

 

  

 

 

INF 
(1h) 

Bezpečný 
internet 

Zpracuj referát na téma:  
Zásady bezpečného chování a komunikace na internetu  
Rozsah 1 stránka.  
Odešli na e-mail nejpozději do 3. 4. 

Kašp 

https://www.youtube.com/watch?v=YI_zUV0Ddlk
https://www.youtube.com/watch?v=YI_zUV0Ddlk
https://www.youtube.com/watch?v=YI_zUV0Ddlk
https://www.youtube.com/watch?v=YlifcMCGWmE
https://www.youtube.com/watch?v=YlifcMCGWmE
https://www.youtube.com/watch?v=YlifcMCGWmE
https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%9Ahel+a+jeho+velikost
https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%9Ahel+a+jeho+velikost
https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%9Ahel+a+jeho+velikost
https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%9Ahel+a+jeho+velikost


AJ 
(3h) 

Dokončení lekce 
4 
Vyjádření návrhu 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=vqbUM80kQ
Bk 
 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=ViMOAmm6
F5Y 

41/6 - písemně 
do seš. - spojte 
tak, aby za 
What/How 
about 
následovalo 
sloveso s 
koncovkou-ing. Z 
větou s 
Let´s…následuje 
sloveso v 
základním tvaru 
a věta končí 
tečkou a věta 
Why don´t we 
..otazníkem. 
42/1,2,3,- ústně  

36,37  
Výsledky máte v 
emailu 

NEJPRVE se naučte 
se nová slovíčka 
lekce 4 - OTHER (WB 
str. 78) 
POTOM mrkněte na 
videa a udělejte cvič. 
v učebnici a prac. 
seš. 
NAKONEC mi pošlete 
mailem WB 37/9 - 6 
vět .  Věty neopisujte 
z výsledků. 

McG 

D 
(2h) 

Řecko-perské 
války 

str. 71-72 Vzestup a pád Sparťanů 

Zničující válka  

Bitvy starověku: Marathon                       

300: Bitva u Thermopyl - 

Utok perskych jednotek 

HD     

Jak mělo skončit 300: 

Bitva u Thermopyl     

 Imperiální války - 

4. díl - Salamina   

do sešitu: 
- příčina 
- kolik 
- kde 
- výsledek 

Se 

Př 
(2h) 

Hmyz s 
proměnou 
nedokonalou 

str. 51 - 54 (ke 
strašilkám)přečís
t 
zapsat do sešitu, 
co je to hmyz s 
proměnou 
nedokonalou + 
zapsat do sešitu 
minimálně názvy 
podkapitol (kdo 
chce, může si 
udělat stručné 
výpisky) + nákres 
do sešitu vážky, 
šídla, saranče, 
kobylky 

procvičuj tak dlouho, 
dokud to nebudeš mít 
bez 
chybhttps://www.skol
asnadhledem.cz/game
/1966 
Můžeš mi pak napsat 
mail, kolikrát jsi to 
musel/a opakovat 

poslat na můj mail 
odpovědi na otázky 
str. 53/1-5 + na další 
tyto otázky: 
6. Jak poznáš na 
první pohled, zda jde 
o kobylku či saranče 
7. Uveď rozdíly mezi 
šídlem a vážkou 
 
Prosím, čti pečlivě 
otázky!!! 

Voj 

F  
(2h) 

Měření 
objemu 
pevného 
tělesa 

Prostudujte v 
učebnici strany 
78 - 79 a 
udělejte si 
výpisky dopředu 
do sešitů.  

Vyplňte pracovní list: 
Měření objemu - 
pracovní list - DUM 
RVP 
stáhněte ho, 
vytiskněte a vyplňte, 
nebo odpovědi 

Zhlédněte video na 
stránce: 
https://www.yo 
utube.com/watc 
h?v=1k_lZjZDde Q 
(od měření objemu 
pevného tělesa) 

Šm 

https://www.youtube.com/watch?v=vqbUM80kQBk
https://www.youtube.com/watch?v=vqbUM80kQBk
https://www.youtube.com/watch?v=vqbUM80kQBk
https://www.youtube.com/watch?v=vqbUM80kQBk
https://www.youtube.com/watch?v=ViMOAmm6F5Y
https://www.youtube.com/watch?v=ViMOAmm6F5Y
https://www.youtube.com/watch?v=ViMOAmm6F5Y
https://www.youtube.com/watch?v=ViMOAmm6F5Y
https://www.youtube.com/watch?v=ArS3-l--JVI
https://www.youtube.com/watch?v=ArS3-l--JVI
https://www.youtube.com/watch?v=Hm9ZFbbeqv0
https://www.youtube.com/watch?v=pKVJ2gGEQnk
https://www.youtube.com/watch?v=pKVJ2gGEQnk
https://www.youtube.com/watch?v=pKVJ2gGEQnk
https://www.youtube.com/watch?v=hhXnVA-FGnU
https://www.youtube.com/watch?v=hhXnVA-FGnU
https://www.youtube.com/watch?v=9k1IyvzvUZQ
https://www.youtube.com/watch?v=9k1IyvzvUZQ
https://www.youtube.com/watch?v=9k1IyvzvUZQ
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1966
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1966
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1966
https://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=itnojxjz
https://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=itnojxjz
https://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=itnojxjz


vypracujte dozadu do 
sešitu a pošlete na můj 
e-mail do pátku 3.4. 

Z 
(2h) 

 
Atmosféra 

 
str. 33-39 

projdi si opak.str. 31-
32 
 
 
 
vyber si 1 den v týdnu 
a pošli aktuální 
předpověď počasí pro 
Pardubický kraj 

- úvod zápisu pošlu 
- podle uč. 
charakterizuj, co a 
jak určujeme u 
počasí: 
- teplota, oblačnost, 
srážky, atm. tlak, 
vítr, biozátěž 

Se 

TV 
(2h) 

Švihadlo - 
vytrvalostně 
 
 
 
,,Angličáky” 

 Provedení - přeskoky snožmo za 1 minutu co 
nejvíce přeskoků (při pokažení pokračujete 
dále a přeskoky načítáte). 
 
Provedení - stoj, dřep, vzpor ležmo, klik, dřep, 
výskok (8x ve 3 sériích, 1 minuta odpočinku 
mezi sériemi).  
 
Můžete cvičit každý den a opakování 
přizpůsobte vlastním schopnostem s 
postupným zvyšováním počtu sérií. 

Pol 

 

 


