
Český jazyk
Pondělí

 Online hodina 
 Sloh – dějový popis
 Učebnice strana 154-157

Úterý 
1) Online hodina
2) Zdvojené souhlásky – zápisky v Teams 
3) Učebnice strana 39-40
4) Domácí úkol učebnice strana 40/cv. 4 – napsat zezadu do sešitu na mluvnici – 

zkontrolujeme společně na hodině příští týden 1.12. (ve škole nebo online)

Středa
1) Online hodina 
2) Zdvojené souhlásky 
3) Slovní druhy

Pátek 
1) Online hodina nebude – samostatná práce 
2) Přečtěte si text v čítance na straně (Josef Augusta – Za mamutem) a odpovězte na

otázky, které budou zadané v Teams v Zadání (Domácí úkol č. 3), otázky 
odevzdejte nejlépe v Teams, případně zašlete na mail do pondělí 30.11. do 
půlnoci.

Matematika

Úkol odevzdejte nejpozději do 29.11.2020 do 23:00

Převody jednotek – dokončení

Rozmyslete, jestli už můžeme uzavřít převody jednotek a přejít k další kapitole. Připravte si 
otázky, příklady, které Vám nevyšly, úlohy, kterým nerozumíte,…  Na začátku týdne se na to 
můžeme podívat. 

Úhel

V této kapitole, která nám vydrží nejspíš až do konce prvního pololetí, se pro změnu 
podíváme na geometrii.

 Zopakovat pojmy rovina, polopřímka
 Napište si do sešitu, co je úhel: Úhel je část roviny, která je ohraničena dvěma 

polopřímkami se společným počátkem.
 Sestrojte nějaký úhel:
5) Narýsujte polopřímku VA (V je počátek polopřímky).
6) Narýsujte polopřímku VB (V je počátek polopřímky).
7) Vyznačte barevně úhel, který Vám vyšel.
8) Zapište, jaký úhel jste dostali:



4) Jaký symbol používáme pro označení úhlu?
5) Jaká písmena a v jakém pořadí použijete pro zápis úhlu?
9) Co je vrchol úhlu?
10) Co jsou ramena úhlu?
 Jaký nástroj se používá (ve škole) pro měření úhlů? Jeden takový nástroj si pořiďte, 

budeme ho potřebovat. Zároveň si na hodiny matematiky připravujte kružítko, 
pravítko a tužku vhodnou na rýsování.

Fyzika

Elektrické vlastnosti látek

Přečtěte si strany 41 až 44 v učebnici. Na hodině fyziky si společně uděláme z této kapitoly 
poznámky a ukážeme si pokus ze strany 42.

Anglický jazyk (Doláková)

Opakujeme minulý čas prostý. 

Tuto látu jsme důkladně už opakovali na začátku školního roku, máte vše v sešitě.

Navíc na Teams ve složce Soubory je vložen soubor s názvem Past simple.

V pracovním sešitě na str. 77 je přehled nepravidelných sloves.

Pokud nemáte, podtrhněte si následující nepravidelná slovesa (většinu znáte již z 5. ročníku) a
naučte se pečlivě minulý tvar. (posledního sloupce si zatím nevšímejte)

buy, catch, come, do, draw, drink, eat, find, get, go, know, make, meet, put, read, run, say, 
see, swim, think, write

Homework/ Domácí úkol – zašlete mi do 27.11

 Make questions in past simple, use the following verbs

 / Utvoř otázky v minulém čase, použij následující slovesa

Play, watch, read, write, eat, go, skate, wear, tidy

Example/ Vzor

Did you swim in the swimming pool yesterday?

 Watch the following video/ Podívej se na následující video

https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc

 Vypracuj z pracovního sešitu celou stranu 10, také zašlete do 27.11

cv. 1 – je jasné

cv. 2 – doplňujete sloveso to be (být) v přítomnosti (is, are) a v minulost (was, were)

https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc


I was We were

You were You were

He, she, it was They were

cv. 3 – pracujte s obrázkem v učebnici na str. 10, doplň barvy oblečení, jaké měli Kingovi na 
sobě, nezapomeňte, v jednotném čísle was, v množném were

cv. 4 – najdi slovo, které je odlišné od ostatních slov na řádku

vymysli větu, použij podtržená slova

cv. 5 – najdi slova, věci, které potřebuješ, když jdeš na skateboard

cv. 6 – ze zpřeházených písmen slož slova

Anglický jazyk (Vanhaeren)

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v pondělí 23. listopadu 10:00, ve čtvrtek 26.
listopadu 10:00 a v pátek 27. listopadu 10:00. 

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Tento týden opakujeme Unit 4, 5 (opakování minulého času prostého, stupňování přídavných
jmen) a slovní zásobu     Unit 1, 2,   3, 4, 5.

V učebnici si postupně probereme novou lekci Unit 6, Unit 7.  V obou lekcích se seznámíme
s tradičními podzimními svátky jako je HALLOWEEN a THANKSGIVING DAY.  Cílem
bude umět popsat svátek Thanksgiving Day a Halloween.

V učebnici  si  přečteme  a  přeložíme  text  na  str.  14/2  „HALLOWEEN“,  str.  16/1
„THANKSGIVING DAY“.  

V     pracovním sešitě   vypracujeme společně na str. 14/2, 4, str. 15/ 5, str.16/2, 17/7, 8.

Za domácí úkol  (HW) vypracujte v pracovním sešitě na  str. 14/1 TRACE THE WORDS
AND MATCH WITH PICTURES, str. 15/ 6 CHECK YOUR VOCABULARY. MATCH
AND DO THE PUZZLE.   (úkol si zkontrolujeme ve středu),    str. 16/1,     PRACTISE PAST  
TENSE  FORM,  str.  16/4  PRACTISE     NEW  VOCABULARY   (úkol  si     zkontrolujeme  
v     pátek).      

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.  

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.      



Dějepis
On-line hodiny: středa a pátek v 8:00

Ve středeční hodině si pustíme video (https://www.youtube.com/watch?v=q50XH07wYBg,
poté si společně uděláme výpisky (str. 30 a 31).

V pátek si napíšeme krátké opakování (str. 28-31) a přečteme si společně Městské státy a 
Vznik písma (str. 32) a společně si uděláme výpisky.

Zeměpis

6. Orientujeme se na planetě Zemi

Učebnice str. 16. a 17. Na samostatnou stránku si do sešitu barevně překreslit kružítkem
a dvěma trojúhelníky Obr. 17. Poledníky. Práci vyfotit a poslat do 29. listopadu na mail:
jirasek@chelcickeho.cz. On-line hodina bude v pondělí 23. listopadu od 8:55 a v úterý
24. listopadu od 11:00.

Přírodopis 

Milá 6.C, 
bohužel nám ve středu 25.11. odpadne hodina přírodopisu. Budete mít zadanou práci, která 
bude online (zopakujete si viry a navážeme na bakterie). Práce se spustí přesně v době hodiny 

a bude dostupná v zadáních

Dále budeme probírat novou látku a tou jsou bakterie. Bakterie najdeme v učebnici na straně 
20-21 (v hodině ve čtvrtek budeme dělat zápisky do sešitu z tohoto tématu a vypracujeme si 
otázky a úkoly) 
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