
 

6. třída 

PLÁN NA TÝDEN              23. - 28. 3. 2020 

Český jazyk a 
literatura 

Jazyk – procvičování pravopisu přídavných jmen tvrdých a měkkých  

- ústně str. 75/4a, c, písemně do sešitu na DÚ 75/4b (používat vzor = 

hrabaví ptáci = mladí ptáci, nový žák = mladý žák 

- písemně do mluvnice 75/5a – pouze slova, ve kterých chybí i/y 

podle vzoru – celým = mladým 

Sloh a komunikace – popis pracovního postupu – přečíst 158/12, podobně      

                                  popsat postup při přípravě některého jednoduchého jídla 

                                  na formát A4  

Literatura – literatura faktu, čítanka 51 – 58, nebo 41 – 48 (podrobně v Bak.)  

Anglický jazyk 

Unit 3 – Revision – sleduj Domácí úkoly 

Sleduj:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories  

Pod každým videem je Game (interaktivní cvičení) a Documents (aktivity 

k vytištění) 

Matematika 

Největší společný dělitel – v uč. strana 66/modrý rámeček na začátku stránky 

(+ společní dělitelé str. 66 – 69 z minulého týdne) 

Společné násobky (+ nejmenší společný násobek) – strana 70 až 74 

Možnost procvičit zde: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-

matematika/10-6-rocnik/1616-delitelnost-prirozenych-cisel?scroll=0 

Dějepis 

Městský stát Atény – str.66 – 67, vysvětlit do sešitu pojmy : Akropolis, 

aristokracie, demokracie, střepinkový soud 

A zapsat : dva znaky aténské demokracie (str.66) a postup přijímání zákonů 

v Aténách (poslední 3 řádky textu na straně 66), Solónovy reformy a rozdělení 

do 4 majetkových tříd (str.67), jaké reformy uskutečnil Perikles (str.67), 

v jakých oborech vynikali Řekové z hlediska vzdělání (str.67) – vše odeslat – 

vyfocené mobilem – v příloze na můj mail i.cerny@seznam.cz 

ke kontrole) 

Zeměpis 
Savany, pouště a polopouště, učebnice str. 74 – 77, poznámky a úkoly budou 

vloženy na E žákovskou 

Přírodopis 

Samostudium – Savci lesa (poznámky do sešitu budou zaslány přes E-

žákovskou), procvičovací kvízy 

Zadání projektu MOJE LESNÍ ZOO – veškeré informace budou součástí 

přílohy v domácích úkolech, žáci budou svou ZOO prezentovat po návratu do 

školy (tzn. času na postupné vypracování je dostatek  ) 

Fyzika Čím se zabývá fyzika, tělesa, látky – opakování uč. str. 6-9 

Výchova 
k občanství 

V současné době je nejdůležitějším úkolem řešit vlastní zdraví a zdraví 

nejbližších, Podle toho se řiďte a respektujte všechny pokyny!!! 
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