
      6.A     

        
        Český jazyk   Dobranská Ludmila Do školního sešitu prosím vypracovat tato cvičení z učebnice: 

 Str. 58/ cvič. 5 
Přepsat tabulku str. 59- vedle obrázku s motýly, podle tabulky vypracovat cvič. 7a/str. 59 
Str. 61/ cvičení 4- pouze doplnit i,í/y,ý              
Přepsat tabulku str. 65 – Stupňování přídavných jmen 
                          Str. 66 – přepsat modré obdélníky a tabulky  ; Vypracovat cvič. 6/ str. 66 
Přepsat modrou tabulka Zájmena/ str. 69 
Opsat druhy zájmen  1. osobní, 2. přivlastňovací, 3. ukazovací, 4. tázací, 5. vztažná, 
 6. neurčitá, 7. záporná. Prosím neopisovat zájmena vymezovací, ani se neučit zpaměti tuto řadu zájmen. 
Rozděl si práci a postupně se jednotlivé řady zájmen nauč zpaměti. 
Pracovní sešit 2. díl – doplnit prosím  cvičení 
Str. 4 /cvič 5, 6, 7, 8 
Str. 6/cvič.  16  
Str. 7/cvič.18,19 
Literatura 
Do sešitu na literaturu z čítanky na str. 107/ vypiš znaky bajky 
Např. Bajka 
- je veršované nebo prozaické vyprávění…………………… 
- zosobnění – 
- ponaučení- 
- zakladatel- 
- další autoři 
Přečti si bajku Kohout a liška – str. 108 
Vypracuj písemně do sešitu otázky 1, 2 
 
Přečíst O myším životě / Ivan Olbracht str. 105 
Vypracuj prosím písemně otázky 1,2,5 

                        Anglický jazyk   Mračková Jana naučit se všechna nepravidelná slovesa ze seznamu v sešitě 
- přečíst příběh na str. 38 v učebnici, do sešitu napsat věty str. 39/2 
- prac. sešit str. 29/4,5 + 30/2,3 

                        



Dějepis   Sobotková Daniela !!! Vždy nejprve přečíst text v učebnici, poté doplnit text s chybějícími slovy, nalepit do sešitu místo poznámek. !!! 
1) Kultura ve starověké Mezopotámii – U str. 52 – 55 
2) Přední východ – U str. 56 – 58 

                        Občanská výchova   Volfová Hana Sestavte seznam kulturních (nebo i sportovních) tradic vaší obci (např. Poslední koš sezóny, Pivní slavnosti, Maškarní bál, jarmarky…) a 
vyznač, které z těchto tradic ses někdy zúčastnil/a. 
Zpracujte referát – na samostatný list papíru (psaný v ruce nebo na počítači) o významné kulturní památce ve vaší obci nebo v Přešticích. 
Dobrovolný úkol: referát na téma významný rodák naší obce nebo Přeštic 

                Zeměpis   Křížová Lenka procvičit si kapitolu atmosféra, zaměřit se zejména na zopakování podnebných pásů, samostatně výpisky s. 55, nákres s. 56/obr. 61 , 
písem. 56/ opakování – úkol 2, 6 
- vodní obal Země – hydrosféra – výpisky s. 57 – 64, nákresy s. 58/obr.65. 

                        Matematika   Majerová Miluše opakovat probrané početní výkony s desetinnými čísly 
 - procvičovat jednotky délky - učebnice Aritmetika str. 94, př. 1 - 5, str. 95 př. 1 - 3, str. 96, př. 4 
 - procvičovat jednotky hmotnosti - učebnice Aritmetika str. 97, př. 3 - 9, str. 98, př. 1 - 2 
 - procvičovat jednotky obsahu (prostudovat str. 99 - 103) 
   učebnice Aritmetika str. 102, př. 2, 3, 4, 5, 6; str. 104, př. 1 - 5 

                        Přírodopis   Křížová Lenka u řádu blanokřídlých doplnit výpisky -  zástupce– lumek velký, lumčík žlutonohý, mravenci a pilořitka velká 
-  řád brouci – výpisky s. 58 – 62, vybrat si libovolného zástupce z řádu brouků a nakreslit ho do sešitu 
- řád dvoukřídlí – výpisky s. 63 – 64 
- řád blechy – výpisky s. 65 
- řád motýli – s.65/obr. 158 – nákres, opsat shrnutí s. 69, denní motýli – vypsat zástupce + 
 1 libovolný nákres denního motýla 

                        Fyzika   Kučerová Magdalena Učebnice strana 59 dopsat měření teploty – druhy teploměrů 
Dále výpisky strana 53 až strana 57 – MĚŘĚNÍ OBJEMU  
Strana 61 až strana 63 – MĚŘENÍ HUSTOTY   

                        Hudební výchova   Valentová Jana Naučit zpaměti 2 sloky písně Růžička (žlutý zpěvník nebo učebnice). 
                                                Informatika   Žižková Pavlína samostatná práce v programu Malování, MS WORD, Powerpoint - cokoliv vypracujte 

 
  

        



      6.B     

        
        Český jazyk   Kaslová Markéta Český jazyk: Přídavná jména – učebnice str. 55 /opsat modré tabulky + cv. 1a, b; cv. 2; cv. 4/,  

PS 2. díl str.  3/1, str. 4/7, 8, 9. 
        Nácvik pravopisu koncovek podstatných jmen. 
        Po návratu prověrka na téma: Stavba slova. 
Sloh: Popis místnosti – téma: Můj vysněný pokoj v roce 3000. 
Literatura: Povídka – str. 111 opsat oranžový rámeček + ukázka Moje první ryba str. 109 - 110. 
       Po návratu prověrka na téma: Bajky (znalost teorie i přečtených ukázek).  

        Anglický jazyk   Mračková Jana naučit se všechna nepravidelná slovesa ze seznamu v sešitě 
 přečíst příběh na str. 38 v učebnici, do sešitu napsat věty str. 39/2 
- prac. sešit str. 29/4,5 + 30/2,3 

        Anglický jazyk   Volfová - Naxerová 

Olga 
učebnice str. 32-35, pracovní sešit str. 24-27 
slovní zásoba pracovní sešit 82/3A a 3B 
Využívejte přehled gramatiky pracovní sešit str. 74-75 

                        Dějepis   Kaslová Markéta Egyptská kultura – učebnice str. 65 - 70 /doplnit chybějící výpisky do předtisku – žáci mají u sebe/. 
  Po návratu prověrka v rozsahu učiva: Předpoklady vzniku státu, písmo; Mezopotámie; Persie, Palestina. 

                        Občanská výchova   Volfová Hana Sestavte seznam kulturních (nebo i sportovních) tradic vaší obci (např. Poslední koš sezóny, Pivní slavnosti, Maškarní bál, jarmarky…) a 
vyznač, které z těchto tradic ses někdy zúčastnil/a. 
Zpracujte referát – na samostatný list papíru (psaný v ruce nebo na počítači) o významné kulturní památce ve vaší obci nebo v Přešticích. 
Dobrovolný úkol: referát na téma významný rodák naší obce nebo Přeštic 

                        



Zeměpis   Hodanová Dagmar Opakování, otázky– 10-25, uč.s.46. Písemně 
Výpočet průměrné denní teploty podle s.49/záložka vpravo /.Zapiš a změř teplotu vzduchu tebou zvoleného dne, proveď výpočet do 
sešitu. 
Otázky a úkoly uč.s.49 –písemně do sešitu. Odpovědi najdeš v textu – s.48, 49 
Podnebí, uč.s.50 přečti a zapiš do sešitu odpovědi : Co je to- Klima 
                                                                                                            Podnebí a na čem závisí 
                                                                                                            Druhy podnebí a čím se vyznačují 

                Matematika   Majerová Miluše opakovat probrané početní výkony s desetinnými čísly 
 - procvičovat jednotky délky - učebnice Aritmetika str. 94, př. 1 - 5, str. 95 př. 1 - 3, str. 96, př. 4 
 - procvičovat jednotky hmotnosti - učebnice Aritmetika str. 97, př. 3 - 9, str. 98, př. 1 - 2 
 - procvičovat jednotky obsahu (prostudovat str. 99 - 103) 
   učebnice Aritmetika str. 102, př. 2, 3, 4, 5, 6; str. 104, př. 1 - 5 

                        Přírodopis   Křížová Lenka u řádu blanokřídlých doplnit výpisky -  zástupce– lumek velký, lumčík žlutonohý, mravenci a pilořitka velká 
-  řád brouci – výpisky s. 58 – 62, vybrat si libovolného zástupce z řádu brouků a nakreslit ho do sešitu 
- řád dvoukřídlí – výpisky s. 63 – 64 
- řád blechy – výpisky s. 65 
- řád motýli – s.65/obr. 158 – nákres, opsat shrnutí s. 69, denní motýli – vypsat zástupce + 
 1 libovolný nákres denního motýla 

                        Fyzika   Bošková Drahuše Teplotní roztažnost, teplota, měření teploty     fyzika str. 55 – 61   
                        Hudební výchova   Valentová Jana Naučit zpaměti 2 sloky písně Růžička (žlutý zpěvník nebo učebnice). 
                                                Informatika   Kučerová Magdalena samostatná práce v programu Malování, MS WORD, Powerpoint - cokoliv vypracujte 

 
  

                        Informatika   Terčová Anna samostatná práce v programu Malování, MS WORD, Powerpoint - cokoliv vypracujte 
 
 
 
 
 
 
 
  

        



      6.C     

        
        Český jazyk   Kaslová Markéta Český jazyk: Přídavná jména – učebnice str. 55 /opsat modré tabulky + cv. 1a, b; cv. 2; cv. 4/,  

PS 2. díl str.  3/1, str. 4/7, 8, 9. 
        Nácvik pravopisu koncovek podstatných jmen. 
        Po návratu prověrka na téma: Stavba slova. 
Sloh: Popis místnosti – téma: Můj vysněný pokoj v roce 3000. 
Literatura: Povídka – str. 111 opsat oranžový rámeček + ukázka Moje první ryba str. 109 - 110. 
       Po návratu prověrka na téma: Bajky (znalost teorie i přečtených ukázek).  

                        Anglický jazyk   Maxianová Růžena slovní zásoba (oranžový sloupec) 
- naučit se nepravidelná slovesa (zelený list) 
WB (pracovní sešit)  strana 28-29 – vypracovat 
Book (učebnice)  strana 38-39 – přečíst text, 
                                             odpovědět na otázky (písemně) 
- slovní zásoba (žlutý sloupec) 
WB (pracovní sešit)  strana 30 - 33 vypracovat 
Book (učebnice)  strana 40 – 42 přečíst text, vypracovat cvičení 

                        Anglický jazyk   Volfová - Naxerová 
Olga 

učebnice str. 32-35, pracovní sešit str. 24-27 
slovní zásoba pracovní sešit 82/3A a 3B 
Využívejte přehled gramatiky pracovní sešit str. 74-75 

                        Dějepis   Sobotková Daniela !!! Vždy nejprve přečíst text v učebnici, poté doplnit text s chybějícími slovy, nalepit do sešitu místo poznámek. !!! 
1) Kultura ve starověké Mezopotámii – U str. 52 – 55 
2) Přední východ – U str. 56 – 58 

                        Občanská výchova   Maxianová Růžena Životní prostředí 
Učebnice strana 23 – ekologie 
           - ekosystém 
           - ochrana přírody 
                                    - životní prostředí člověka 
- napsat poznámky do sešitu 

                        



Zeměpis   Malík Marian učebnice str. 46 – 55 přečíst, do sešitu opsat shrnutí ze str. 48, 49, 52 a 55 
                        Matematika   Valentová Jana Opakování desetinná čísla – zápis desetinného čísla, převod desetinné číslo – desetinný zlomek a obráceně, porovnávání desetinných 

čísle (Uč. Aritmetika str. 74 – 80, PS Aritmetika str. 31 – 35.) 
Vypracovávat pracovní listy, které dostali v úterý ve škole, do školního sešitu. 

                        Přírodopis   Křížová Lenka u řádu blanokřídlých doplnit výpisky -  zástupce– lumek velký, lumčík žlutonohý, mravenci a pilořitka velká 
-  řád brouci – výpisky s. 58 – 62, vybrat si libovolného zástupce z řádu brouků a nakreslit ho do sešitu 
- řád dvoukřídlí – výpisky s. 63 – 64 
- řád blechy – výpisky s. 65 
- řád motýli – s.65/obr. 158 – nákres, opsat shrnutí s. 69, denní motýli – vypsat zástupce + 
 1 libovolný nákres denního motýla 

                        Fyzika   Dobranský Josef Učebnice Fy 6.r. str 32-44 
Přesnost měření, hmotnost, čas 
Učebnice Fy 6.r. str 51-60 
Objem, teplota 
+ převody jednotek (opakování z nižších ročníků a z matematiky) 
délka, obsah, objem, hmotnost, čas 
+ internet např. https://www.youtube.com/watch?v=7MBS1sR2Y6g 
                             https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY 

                        Hudební výchova   Valentová Jana Naučit zpaměti 2 sloky písně Růžička (žlutý zpěvník nebo učebnice). 
                                                                        Informatika   Terčová Anna samostatná práce v programu Malování, MS WORD, Powerpoint - cokoliv vypracujte 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

              Informatika   Valentová Jana 

        



      6.D     

                
        Český jazyk   Volfová Hana MLUVNICE: 

uč. s. 57, cv. 3, 4, 5 +Jazykový rozbor 
uč. s. 58 – opsat poučku, dále cv. 3, 4, 5, 6 
uč. s. 59-opsat poučky a tabulku na s. 59 + cv. 7, 8 
uč. s. 61 – opsat poučky + cv. 5 
uč. s. 63, cv. 1, 2, 3 
Naučit se nazpaměť druhy zájmen – s.69 
Pracovní sešit, 2. díl – všechna cvičení ze stran 6-7 
SLOH: 
1) Dokončete již zadaný úkol: Popis pracovního postupu – obložená bageta (máslo nebo pomazánka, šunka, sýr, zelenina a buď vajíčka 
natvrdo, nebo kuřecí kousky) 
2)Pokuste se sestavit osnovu popisu vašeho kamaráda nebo kamarádky. K popisu přiložte jeho /její fotografii nebo nakreslete jeho/její 
podobiznu. 
LITERATURA: 
Eduard Bass – čítanka s. 11-113 + úkol č. 1 za tímto úryvkem (zpracovat do sešitu na literaturu) 
Astrid Lindgrenová – čítanka s. 129-130 + úkol č. 2 za tímto úryvkem (zpracovat do sešitu na lit.) 
Karel Poláček – čítanka s. 134-135 + úkol č. 2 za tímto úryvkem zpracovat do sešitu na lit.). 
Jack London – čítanka s. 131-132 + úkol č. 2 a 5 za tímto úryvkem (zpracovat do sešitu na lit.) 

        
                Anglický jazyk   Maxianová Růžena slovní zásoba (oranžový sloupec) 

- naučit se nepravidelná slovesa (zelený list) 
WB (pracovní sešit)  strana 28-29 – vypracovat 
Book (učebnice)  strana 38-39 – přečíst text, 
                                             odpovědět na otázky (písemně) 
- slovní zásoba (žlutý sloupec) 
WB (pracovní sešit)  strana 30 - 33 vypracovat 
Book (učebnice)  strana 40 – 42 přečíst text, vypracovat cvičení 

                        



Anglický jazyk   Volfová - Naxerová 

Olga 
učebnice str. 32-35, pracovní sešit str. 24-27 
slovní zásoba pracovní sešit 82/3A a 3B 
Využívejte přehled gramatiky pracovní sešit str. 74-75 

                        Dějepis   Sobotková Daniela !!! Vždy nejprve přečíst text v učebnici, poté doplnit text s chybějícími slovy, nalepit do sešitu místo poznámek. !!!  1) Přední východ – U 
str. 56 – 58 
2) Egypt – Přírodní podmínky, zem., obchod – U str. 59 – 60 
                                                                                                                                                

                        Občanská výchova   Malátová Ilona Místní tradice, rodáci, památky (zdroje mimo učebnici OV) 
 NÁŠ KRAJ, NAŠE VLAST, Život v regionech (s. 60 - 61) 
 Státní symboly (uč. s. 64 - 67) 

                                  -  IV. TC - NÁŠ KRAJ, NAŠE VLAST, Život v regionech (s. 60 - 61) 
                                  -  Státní symboly (uč. s. 64 - 67) 
        Zeměpis   Malík Marian učebnice str. 46 – 55 přečíst, do sešitu opsat shrnutí ze str. 48, 49, 52 a 55 
                        Matematika   Kašpar Václav Násobení a dělení 10, 100, 1000 

učebnice aritmetiky – 92/3,4,5 
Převody jednotek délky a hmotnosti 
učebnice aritmetiky – 94/1,2,3, 95/1, 96/1, 2, 97/4 
Sčítání a odčítání desetinných čísel 
učebnice aritmetiky – 84/2,3,4, 86/1, 2, 3, 4 
kontrola podle výsledků v učebnici vzadu 

                        Přírodopis   Křížová Lenka řád brouci –  výpisky s.58 - 62 
- řád dvoukřídlí – výpisky s. 63 – 64 
- řád blechy – výpisky s. 65 
- řád motýli – s.65/obr. 158 – nákres, opsat shrnutí s. 69, denní motýli – vypsat zástupce+ 
 1 libovolný nákres denního motýla 

                        



Fyzika   Dobranský Josef Učebnice Fy 6.r. str 32-44 
Přesnost měření, hmotnost, čas 
Učebnice Fy 6.r. str 51-60 
Objem, teplota 
+ převody jednotek (opakování z nižších ročníků a z matematiky) 
délka, obsah, objem, hmotnost, čas 
+ internet např. https://www.youtube.com/watch?v=7MBS1sR2Y6g 
                             https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY 

                        Hudební výchova   Valentová Jana Naučit zpaměti 2 sloky písně Růžička (žlutý zpěvník nebo učebnice). 
                                                                        Informatika   Terčová Anna samostatná práce v programu Malování, MS WORD, Powerpoint - cokoliv vypracujte 

 
  

                        Informatika   Žižková Pavlína samostatná práce v programu Malování, MS WORD, Powerpoint - cokoliv vypracujte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                



      6.E     

        
        Český jazyk   Volfová Hana MLUVNICE: 

uč. s. 57, cv. 3, 4, 5 +Jazykový rozbor 
uč. s. 58 – opsat poučku, dále cv. 3, 4, 5, 6 
uč. s. 59-opsat poučky a tabulku na s. 59 + cv. 7, 8 
uč. s. 61 – opsat poučky + cv. 5 
uč. s. 63, cv. 1, 2, 3 
Naučit se nazpaměť druhy zájmen – s.69 
Pracovní sešit, 2. díl – všechna cvičení ze stran 6-7 
SLOH: 
1) Dokončete již zadaný úkol: Popis pracovního postupu – obložená bageta (máslo nebo pomazánka, šunka, sýr, zelenina a buď vajíčka 
natvrdo, nebo kuřecí kousky) 
2)Pokuste se sestavit osnovu popisu vašeho kamaráda nebo kamarádky. K popisu přiložte jeho /její fotografii nebo nakreslete jeho/její 
podobiznu. 
LITERATURA: 
Eduard Bass – čítanka s. 11-113 + úkol č. 1 za tímto úryvkem (zpracovat do sešitu na literaturu) 
Astrid Lindgrenová – čítanka s. 129-130 + úkol č. 2 za tímto úryvkem (zpracovat do sešitu na lit.) 
Karel Poláček – čítanka s. 134-135 + úkol č. 2 za tímto úryvkem zpracovat do sešitu na lit.). 
Jack London – čítanka s. 131-132 + úkol č. 2 a 5 za tímto úryvkem (zpracovat do sešitu na lit.) 

                        Anglický jazyk   Maxianová Růžena slovní zásoba (oranžový sloupec) 
- naučit se nepravidelná slovesa (zelený list) 
WB (pracovní sešit)  strana 28-29 – vypracovat 
Book (učebnice)  strana 38-39 – přečíst text, 
                                             odpovědět na otázky (písemně) 
- slovní zásoba (žlutý sloupec) 
WB (pracovní sešit)  strana 30 - 33 vypracovat 
Book (učebnice)  strana 40 – 42 přečíst text, vypracovat cvičení 

                        



Anglický jazyk   Volfová - Naxerová 

Olga 
učebnice str. 32-35, pracovní sešit str. 24-27 
slovní zásoba pracovní sešit 82/3A a 3B 
Využívejte přehled gramatiky pracovní sešit str. 74-75 

                        Dějepis   Sobotková Daniela !!! Vždy nejprve přečíst text v učebnici, poté doplnit text s chybějícími slovy, nalepit do sešitu místo poznámek. !!!1) Přední východ – U 
str. 56 – 58 
2) Egypt – Přírodní podmínky, zem., obchod – U str. 59 – 60 

                        Občanská výchova   Volfová Hana Sestavte seznam kulturních (nebo i sportovních) tradic vaší obci (např. Poslední koš sezóny, Pivní slavnosti, Maškarní bál, jarmarky…) a 
vyznač, které z těchto tradic ses někdy zúčastnil/a. 
Zpracujte referát – na samostatný list papíru (psaný v ruce nebo na počítači) o významné kulturní památce ve vaší obci nebo v Přešticích. 
Dobrovolný úkol: referát na téma významný rodák naší obce nebo Přeštic 

                        Zeměpis   Charvát Karel  Litosféra     učebnice str. 31  -  45  přečíst 
 Atmosféra   učebnice str. 46  -  56  přečíst 

                        Matematika   Kašpar Václav Násobení a dělení 10, 100, 1000 
učebnice aritmetiky – 92/3,4,5 
Převody jednotek délky a hmotnosti 
učebnice aritmetiky – 94/1,2,3, 95/1, 96/1, 2, 97/4 
Sčítání a odčítání desetinných čísel 
učebnice aritmetiky – 84/2,3,4, 86/1, 2, 3, 4 
kontrola podle výsledků v učebnici vzadu 

                        



Přírodopis   Křížová Lenka řád brouci –  výpisky s.58 - 62 
- řád dvoukřídlí – výpisky s. 63 – 64 
- řád blechy – výpisky s. 65 
- řád motýli – s.65/obr. 158 – nákres, opsat shrnutí s. 69, denní motýli – vypsat zástupce+ 
 1 libovolný nákres denního motýla 

                        Fyzika   Dobranský Josef Učebnice Fy 6.r. str 32-44 
Přesnost měření, hmotnost, čas 
Učebnice Fy 6.r. str 51-60 
Objem, teplota 
+ převody jednotek (opakování z nižších ročníků a z matematiky) 
délka, obsah, objem, hmotnost, čas 
+ internet např. https://www.youtube.com/watch?v=7MBS1sR2Y6g 
                             https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY 

                        Hudební výchova   Valentová Jana Naučit zpaměti 2 sloky písně Růžička (žlutý zpěvník nebo učebnice). 
                                                Informatika   Kašpar Václav samostatná práce v programu Malování, MS WORD, Powerpoint - cokoliv vypracujte 

 
  

                        Informatika   Terčová Anna samostatná práce v programu Malování, MS WORD, Powerpoint - cokoliv vypracujte 
 
  

 


