
Český jazyk

Pondělí
1) Online hodina 
2) Sloh – Popis osoby
3) Učebnice strana 151/1, 152/3 b, d

Úterý 
1) Online hodina 
2) Tvoření slov, stavba slova 
3) Zápisky v Teams

Středa
1) Online hodina 
2) Literatura – opakování (co je to literatura, dělení literatury, funkce literatury, lidová 

slovesnost)
Pátek 

1) Online hodina 
2) Stavba slov, střídání hlásek při odvozování
3) Učebnice strana 36, 37 

Matematika

Převody jednotek
Délka

15 cm = ……………..m

230 dm = ……………..m 

0,12 km = ……………..m

31 dm + 0,7 m + 4800 mm = ……………..m 

 

Hmotnost

17 mg = ……………..g 

1,25 kg = ……………..g 

30 dkg = ……………..g 

2 g + 800 mg + 0,05 kg = ……………..g 

Objem

164 cl = ……………..l 

0,7 hl = ……………..l 

28 dl = ……………..l 



1 ml + 1 cl + 1 dl = ……………..l 

Fyzika

Tento týden budeme na online hodině opakovat (na známky) látku od začátku až do kapitoly 
měření síly (v sešitě).

Připomeňte si pojmy difuze a Brownův pohyb. Podívejte se, jak probíhá difuze čaje do vody:

https://www.youtube.com/watch?v=Oqjc-5ehb30

Je lepší louhovat čaj v teplé vodě nebo ve studené? Proč?

Anglický jazyk – Doláková

Milé žákyně, milí žáci,

online hodiny máte v kalendáři

pondělí, čtvrtek, pátek 10:00 – 10:45

Budeme dělat cvičení z pracovního sešitu str. 8-9.

Probereme Unit 4 - učebnice str. 10, 11 - ústně.

Opakujeme prostý čas minulý, který vyjadřuje dokončený minulý děj, který nesouvisí s 
přítomností.

Zopakujte si pravidla učebnice str. 11, cv. 5 - žlutý rámeček - přepiš do školního sešitu.

Anglický jazyk – Vanhaeren

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v pondělí 9. listopadu 10:00, ve čtvrtek 12.
listopadu 10:00 a v pátek 10:00.

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Tento týden opakujeme Unit 3 a slovní zásobu Unit 1, 2, 3.

V učebnici si společně projdeme novou lekci  Unit 4 LAST WEEK.  Tato lekce se věnuje
opakování minulého času prostého, tvoření otázky a záporu. Cílem bude umět hovořit a psát
jednoduché  věty  v prostém minulém čase.  V učebnici  si  přečteme a  přeložíme  text,  který
pojednává o stejné  americké  rodině,  která  byla na dovolené v přímořském letovisku New

https://www.youtube.com/watch?v=Oqjc-5ehb30


Jersey  „minulý  týden“.  Společně  si  procvičíme  novou  slovní  zásobu  lekce  4. Budeme
pracovat se slovníčkem v pracovním sešitě na str. 72. 

V     pracovním sešitě   vypracujeme společně na str. 10/cv. 1, 2, 3, 4, 5 a na str. 11/7,8,10.

Za domácí  úkol  (HW) vypracujte  v pondělí  v pracovním  sešitě  na  str.  10/cv.  6.  HW  si
společně  zkontrolujeme  ve  čtvrtek.  Ve  čtvrtek  si  vypracujete  za  domácí  úkol  (HW)
v pracovním sešitě na str. 11/9. Úkol zkontroluji v pátek.   

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.  

Další informace k on-line  výuce sledujte na Teams.

Dějepis 

On-line setkání: středa, pátek v 8:00.

Ve středu si společně zopakujeme základní informace o pravěku. Vaším úkolem je projít si
(přečíst)  všechny zápisy od začátku roku. Zkusíme si  spolu myšlenkovou mapu on-line a
začneme novou velkou kapitolu.

V pátek si zkusíme opakování pomocí kvízu. Společně si uděláme výpisky ze str. 28.

Zeměpis

6. Orientujeme se na planetě Zemi

Učebnice str. 15. a 16.

Nejprve si přečíst text na stranách 15. a 16. Samostatně si udělat výpisky do školního sešitu.
Na samostatnou stránku si do sešitu barevně překreslit kružítkem a dvěma trojúhelníky Obr.
16. Rovnoběžky.

Do sešitu vypracovat na straně 17. cvičení 5. Vše vyfotit a poslat do pátku 13. listopadu na
mail: jirasek@chelcickeho.cz

Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina pro celou třídu bude na Teams (6.C
Zeměpis) každé pondělí od 8:55 a každé úterý od 11:00. Na online hodinu si připravíte
glóbus nebo míč (jako Země) a Školní atlas.

Přírodopis 

    1. Online hodiny proběhnou dle rozvrhu dvakrát týdně 

    2. První online hodinu budeme psát opakování z probrané látky včetně buňky– 
opakování bude online a bude spuštěno přesně v době vyučovací hodiny na TEAMS



    3. Druhou online hodinu proběhnou zadané referáty, prosím, nezapomeňte na ně (rozpis 
referátů máte v chatu na TEAMS nebo v kolonce TEAMS – referáty) 

    • Celý týden si budeme povídat o virech, pro přípravu si přečti následující prezentaci 
(netřeba nic přepisovat, pouze pročíst): 
https://drive.google.com/file/d/19SlOyar85_0QeHSB1rtturE_md4K34q-/view?usp=sharing

    • Prezentace bude dostupná i na TEAMS Přírodopis 6. ročník 

    • Ti, kteří se nemohou účastnit online hodin, vypracují otázky na konci prezentace a 
zašlou mi je na email: vesela@chelcickeho.cz 

Výchova k občanství

    1) Aktuální dění kolem nás – odkaz v Teamu Vo

    2) Rozmysli, jak bude vypadat Tvůj kruhový kalendář. Inspiraci najdete ve složce Výukové
materiály v Teamu Vo. (Konkrétní instrukce v Teamu Vo)

https://drive.google.com/file/d/19SlOyar85_0QeHSB1rtturE_md4K34q-/view?usp=sharing

