6.ročník
Týden od 16.3. 2020 do 22.3.2020
Český jazyk
Učivo:
1. TÝDEN
Učebnice s. 58 cv.1 + s. 65 a 66 vše
Pracovní sešit s. 21 cv. 5 a,b,c,d
Literatura s. 85 - 89

Anglický jazyk
Učivo:
1.týden
Opakování „minulý čas“ – Past Tense (uč. SB 34 – 35)
- slovní zásoba uč. SB 34/1a
- čti článek uč. SB 34/2b + do sešitu pod sebe vypiš slovesa
travelled/landed/ out/waited for/started/arrived/shouted/grabbed/followed/opened/asked/
looked at/phoned/needed/ pokus se zařadit tato slovesa do skupin podle změny hláskování
(zapsáno v sešitě)
- pr. sešit WB 26/2 opět rozděl podle změn v hláskování !!!VŠECHNY ZMĚNY NAJDEŠ V PR.SEŠITĚ
74/3.5!!!
- uč. SB 35/3c – do sešitu napiš tvar min. času + 35/4 použij sloveso ve větě
- Write 10 sentences about your last week. Napiš 10 vět o tom, co jsi dělal/a minulý týden. NEMUSÍ
BÝT PRAVDIVÉ!!!
*pro 6.A je část tohoto učiva nová, ale není to nic obtížného
- další dobrovolné procvičování najdeš na www.zsvrbno.cz záložka - HOMEWORK
PRÁCE NAVÍC JE K NALEZENÍ V ZÁLOŽCE HOMEWORK NA STRÁNKÁCH ŠKOLY, KAM POSTUPNĚ
STÁHNU I NĚKTERÉ POSLECHY
NEZAPOMEŇ, ŽE SOUČÁSTÍ PRAC. SEŠITU JE I CD S POSLECHY, TAK JE VYUŽIJTE PROSÍM
(jakékoliv dotazy směřujte na bronislava.zvedelikova@zsvrbno.cz)

Matematika
Učivo:

1) zápis do ŠS – viz příloha (dělitelnost dvěma a třemi)
2) úkoly do pracovního sešitu – učebnice str. 73/1,2,3,5 a 74/7
3) úkoly do HM (hravá matematika) – str. 56 celá

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU MATEMATIKA
Dělitelnost dvěma
Násobky čísla 2:
2

4

6

8

10

12
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18

20
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28

30

a další

Čísla dělitelná dvěma jsou všechna taková přirozená čísla, která mají na místě jednotek
některou z číslic 2,4,6,8,0.
Pojmy:
Sudá čísla – čísla, která jsou dělitelná 2.
Lichá čísla – čísla, která nejsou dělitelná 2.
(výklad i v učebnici str. 74-75)
Dělitelnost třemi
Čísla dělitelná třemi jsou všechna taková přirozená čísla, která mají ciferný součet dělitelný
třemi.
Ciferný součet – součet všech číslic (cifer) čísla
238….......... 2 + 3 + 8 = 13
1 238….......... 1+ 2 + 3 + 8 = 14
Př.: Urči, zda je číslo 5 686 dělitelné třemi.
5 686 ......... 5 + 6 +8 + 6 = 25 → číslo 25 není dělitelné třemi (pozn.: beze zbytku)

(výklad i v učebnici str. 76-77)

Fyzika
Učivo:
Týden od 16.3. 2020 do 22.3.2020
str. 140 – 141. – ELEKTRICKÝ OBVOD -PŘEČÍST A ZAPSAT SI DO SEŠITU ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI
ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI.
ODPOVĚDĚT NA OTÁZKY STR.141 A ZAKRESLIT SI DO SEŠITU ZNAČKY VE ŽLUTÉM RÁMEČKU.

Přírodopis
Učivo:
Měkkýši str. 62 - 65
Zápis provést heslovitě: obecná charakteristika, potrava, výskyt, dělení, nákres a popis těla (viz.
učebnice), zástupci v ČR, zajímavosti k jednotlivým zástupcům, poznávačka (viz. učebnice)

Zeměpis
Učivo:
Opakování: do sešitu si překresli tabulku a pomocí atlasu (časová pásma) vyhledej, kolik bude hodin
ve městech: (můžeš si ověřit na internetu)
Praha

Tokio

Rio de Janeiro

Sydney

New Orleans

Los Angeles

10,00 h (SEČ)
Učebnice str. 51 – z mapy Evropy (uprostřed stránky) urči pomocí grafického měřítka (1:20000000)
leteckou vzdálenost v km mezi městy a zapiš do sešitu:
Madrid – Praha
Paříž – Řím (Roma)
Beograd – Bucurest

Dějepis
Učivo:
1. TÝDEN
učebnice str. 24 - 25 (Hrdinové od Marathónu) - přečíst a vypsat nejdůležitější informace do sešitu
(6. C - již mají probráno, žáci 6. A a 6. B - v případě zájmu o prezentaci a zápisek mě kontaktujte na
školní e-mail)
doporučuji učit se i s pomocí internetových stránek - www.wikipedia.cz, www.youtube.com

Týden od 23.3. 2020 do 29.3.2020
Český jazyk
Učivo:
2. TÝDEN
Učebnice s. 67 vše
Pracovní sešit s. 22 cv. 7 + s. 23 cv. 8
Literatura s. 90 - 94
Nezapomeňte číst knižní nabídky.
K online procvičování doporučujeme stránky www.umimecesky.cz (6. ročník)

Anglický jazyk
Učivo:
2. týden
Minulý čas - „Past Tense“ - ZÁPOR
- pr.sešit WB 75/3.6 – gramatika
- do sešitu - „Past Tense“ – ZÁPOR
Pro tvoření minulého času v záporu použijeme pomocné sloveso DID NOT + významové sloveso
v infinitivu
+ I went to the cinema.
- I did not go to the cinema. DID NOT = DIDN‘T
!!! tvary sloves zůstávají u všech osob stejné!!!
- uč. SB 35/6 – do sešitu přepiš věty v záporném tvaru (viz. věta č. 1)
- Make these sentences negative. Utvoř tyto věty v záporu. – do sešitu
1. I played the guitar.

I didn’t play the guitar.

2. He visited Paris in 2012.

…….

3. We phoned Mary last Wednesday.
4. They watched a film at the cinema.
5. !!! We were at the wedding.
6. You travelled by train two weeks ago.
7. He collected stamps last year.
8. She wanted to buy bananas and a sandwich.
9. I stayed at the Sun Hotel last summer holiday.
10. We packed our suitcases two hours ago.
11. They booked a taxi yesterday.
12. He changed money last Friday.
- pr.sešit WB 27/4 – piš o svých posledních prázdninách, piš oznamovací a záporné věty podle
předlohy viz 1. STAY I stayed on a campsite.
I didn’t stay at a hotel.

Writing and speaking
- uč. SB 35/7

podívej se na věci, které byly nalezeny v bundě muže
napiš, co o něm víme (použij slovesa v rámečku)



př.: vidíme fotku před Eiffelovou věží – tudíž víme, že byl v Paříži, najdeme správné sloveso a
vytvoříme větu

He visited Paris in 2012.
Nápověda : známky – sbírat známky

nákupní seznam – chtěl nakoupit..

trsátko – hrál na kytaru

vzkaz z hotelu – zůstal v hotelu

lístek z kina – díval se v kině na film

seznam věcí – balil si věci

lístek z myčky – umyl si auto

lístek z vlaku – cestoval vlakem

- slovní zásoba VOCABULARY pr.sešit WB 82/3A, 3B
Na jakoukoliv další aktivitu doporučuji cvičení v MADu – stránky školy
nebo http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
PRÁCE NAVÍC JE K NALEZENÍ V ZÁLOŽCE HOMEWORK NA STRÁNKÁCH ŠKOLY, KAM POSTUPNĚ
STÁHNU I NĚKTERÉ POSLECHY
NEZAPOMEŇ, ŽE SOUČÁSTÍ PRAC. SEŠITU JE I CD S POSLECHY, TAK JE VYUŽIJTE PROSÍM
(jakékoliv dotazy směřujte na bronislava.zvedelikova@zsvrbno.cz)

Matematika
Učivo:

1) úkoly do pracovního sešitu – učebnice str. 77/1,2 78/3A 79/8A a-d
2) úkoly do HM – str. 57 celá

Fyzika
Učivo:
Tý
ýden od 23.3. 2020 do 29.3.2020
STR, 171.-143 SESTAVENÍ ELEKTRICKÉHO OBVODU.
PŘEČÍST A ZAKRESLIT SI OBRÁZKY ZE STR.142 – 2.5 A 2.6, DO SEŠITU ZAPSAT DŮLEŽITÉ SOUVĚTÍ VE
ŽLUTÉM RÁMEČKU NA STR. 143

Přírodopis
Učivo:
Kroužkovci str. 66 - 67
Zápis provést heslovitě: obecná charakteristika, potrava, výskyt, dělení, nákres a popis těla (viz.
učebnice), zástupci, zajímavosti k jednotlivým zástupcům, poznávačka (viz. učebnice)

Zeměpis
Učivo:
Opakování: učebnice 1. díl: str. 53 – 55, do sešitu vypracuj odpovědi na otázky na str. 55

Dějepis
Učivo:
2. TÝDEN
učebnice str. 26 - 27 (Obr proti trpaslíkovi) - přečíst a vypsat nejdůležitější informace do sešitu
(6. C - prezentaci a zápisek zašlu na společný třídní e-mail, žáci 6. A a 6. B - v případě zájmu o
prezentaci a zápisek mě kontaktujte na školní e-mail)
doporučuji učit se i s pomocí internetových stránek - www.wikipedia.cz, www.youtube.com

Týden od 30.3. 2020 do 5.4.2020
Český jazyk
Učivo:
3. TÝDEN
Učebnice s. 72 cv. 5 a, b
Pracovní sešit s. 24 celá
Literatura s. 95 – 100
Nezapomeňte číst knižní nabídky.
K online procvičování doporučujeme stránky www.umimecesky.cz (6. ročník)

Anglický jazyk
Učivo:
3. týden
Regular and IRRegualar Verbs – Pravidelná „R“ a Nepravidelná „IRR“ slovesa
- uč. SB 36/1 – čti věty a spoj s obrázky + z článku vypiš do sešitu slovesa a najdi jejich základní tvar
INFINITIV(bit/forgot/took/got/lost/fell/broke/left/felt/stole) – všechna jsou to nepravidelná IRR
VŠECHNA TATO SLOVESA ZAZNAČ DO SEZNAMU NA A4, KTERÝ JSTE DOSTALI VE ŠKOLE A NAUČ SE JE!
bit - najdu v seznamu, zvýrazním a naučím se

BITE / BIT / BITTEN

forgot

výslovnost si ověřte na překladači!!!

FORGET / FORGOT / FORGOTTEN

- pr. sešit WB 28/1 – doplň křížovku, použij svůj seznam
*pokud už jste zvládli seznam někde ztratit, všechna slovesa jsou ve WB na přední straně
- uč. SB 36/3a – přečti článek + odpověz do sešitu na otázky ve cv. 3b T

– F

– DOES NOT SAY

PRAVDA – LEŽ – NENÍ ŘEČENO
- z článku 36/3 vypiš 4 pravidelná (R), 4 nepravidelná slovesa (IRR) a 4 slovesa v záporném tvaru
- pr. sešit WB 28/3 slovesa v závorkách dej do správného tvaru a obrázky dej do správného pořadí
- pr. sešit WB 29/4 podívej se na obrázky a piš o Natálii a Adamovi – POUŽIJ VZOROVOU VĚTU!!!
- pr. sešit WB 29/5 a) vlnovkou (jako v CJL) podtrhni všechna slovesa v příběhu
b) příběh si přelož
c) přepiš příběh do minulého času
- slovní zásoba VOCABULARY pr.sešit WB 82/ 3C + opakuj si nově zaznačená IRR verbs
PRÁCE NAVÍC JE K NALEZENÍ V ZÁLOŽCE HOMEWORK NA STRÁNKÁCH ŠKOLY, KAM POSTUPNĚ
STÁHNU I NĚKTERÉ POSLECHY
NEZAPOMEŇ, ŽE SOUČÁSTÍ PRAC. SEŠITU JE I CD S POSLECHY, TAK JE VYUŽIJTE PROSÍM
(jakékoliv dotazy směřujte na bronislava.zvedelikova@zsvrbno.cz)

Matematika
Učivo:

Geometrie
1) úkoly v HM 84/5; 85/6,7,8; 86 celá

Fyzika
Učivo:
Týden od 30.3. 2020 do 5.4.2020
STR.146-147. ELEKTRICKÝ PROUD A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ ( PŘEČÍST A PÍSEMNĚ ODPOVĚDĚT NA
OTÁZKY NA STR.147, PŘEČÍST SI A.VOLTA A A.M.AMPÉR)

Přírodopis
Učivo:
Členovci str. 68 - 71
Zápis provést heslovitě: obecná charakteristika, rozdělení těla (3 celky) a popis jednotlivých částí

Zeměpis
Učivo:
Učebnice 2. díl str. 5 – 7: přečíst, do sešitu přepiš a doplň chybějící slova úkol ze str. 7 označený „Př“
(zelený čtvereček)

Dějepis
Učivo:
3. TÝDEN
učebnice str. 28 - 29 (Válka mezi bratry) - přečíst a vypsat nejdůležitější informace do sešitu
(6. C - prezentaci a zápisek zašlu na společný třídní e-mail, žáci 6. A a 6. B - v případě zájmu o
prezentaci a zápisek mě kontaktujte na školní e-mail)
doporučuji učit se i s pomocí internetových stránek - www.wikipedia.cz, www.youtube.com

Týden od 6.4. 2020 do 12.4.2020
Český jazyk
Učivo:
Učebnice s. 72 cv. 5 c, d + s. 73 přepsat do sešitu žlutý rámeček
Pracovní sešit s. 25 cv. 1 + 2
Nezapomeňte číst knižní nabídky.
K online procvičování doporučujeme stránky www.umimecesky.cz (6. ročník)

Anglický jazyk
Učivo:
4. týden
Opakování prav. a neprav. sloves
- rozděl následující slovesa do dvou skupin

R x IRR a zapiš je do sešitu

drive/close/drop/hurt/collect/bite/enjoy/break/fall over/feel/grab/forget/land/spend/go/notice/

get lost /pack/leave/pick up/lose/miss/shout/travel/steal/take/want/unpack/look after/
*ujisti se, že máš všechna IRR slovesa zaznačena v seznamu!!!
- vyber si 10 kterýchkoliv sloves a použij je ve větě – do sešitu
- uč. SB 37/5a použij slovesa v závorce a doplň do věty + urči, zda jsou R nebo IRR
Opakování záporu v minulém čase
Pro tvoření minulého času v záporu použijeme pomocné sloveso DID NOT + významové sloveso
v infinitivu
+ I went to the cinema.
- I did not go to the cinema. DID NOT = DIDN‘T
- uč. SB 37/6b v seznamu nepr. sloves vyhledej správný tvar a slovesa použij ve větě- do sešitu
10 sloves = 10 vět kladných a záporných (použij různé osoby – he, I, she, they….)
Př: + Susan broke her leg.
- She didn’t break her leg.
Reading and writing SB 37/7a
- doplň obě pohlednice, použij slovesa v rámečcích (PRO ZPRÁVNOU VOLBU SLOVESA JE TŘEBA SI
VĚTY PŘELOŽIT)
- v rámci Výtvarné výchovy vytvořte a napište pohlednici z vaší dovolené, až se situace uklidní,
uděláme si krásnou nástěnku PROSÍM PROSÍM PROSÍM * to je samozřejmě dobrovolný úkol
PRÁCE NAVÍC JE K NALEZENÍ V ZÁLOŽCE HOMEWORK NA STRÁNKÁCH ŠKOLY, KAM POSTUPNĚ
STÁHNU I NĚKTERÉ POSLECHY
NEZAPOMEŇ, ŽE SOUČÁSTÍ PRAC. SEŠITU JE I CD S POSLECHY, TAK JE VYUŽIJTE PROSÍM
(jakékoliv dotazy směřujte na bronislava.zvedelikova@zsvrbno.cz)

Matematika
Učivo:

Geometrie
1) souhrnné opakování – HM str. 87 a 88

Fyzika
Učivo:
Týden od 6.4. 2020 do 12.4.2020
STR.159 – ZÁSADY SPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ.
( OTÁZKY A ÚKOLY )

Přírodopis
Učivo:
Členovci str. 68 - 71
Zápis provést heslovitě: význam jednotlivých tělních orgánů a jejich modifikace (změny), poznávačka
(viz. učebnice)

Zeměpis
Učivo:
Učebnice 2. díl str. 8 – 10: Zemské těleso –přečti si, 6.A,B – překresli do sešitu schéma průřezu Zemí –
str. 9 (vrchní obrázek), do sešitu všichni – přepiš a doplň text pod cvičením 3 na str. 10

Dějepis
Učivo:
4. TÝDEN
učebnice str. 30 - 33 (Všední den ve starém Řecku, Řecké umění) - přečíst a vypsat nejdůležitější
informace do sešitu
(6. C - prezentaci a zápisek zašlu na společný třídní e-mail, žáci 6. A a 6. B - v případě zájmu o
prezentaci a zápisek mě kontaktujte na školní e-mail)
doporučuji učit se i s pomocí internetových stránek - www.wikipedia.cz, www.youtube.com

