
Český jazyk 6. třída: 16. –  20. 3. 

Mluvnice:  

 OPČ 2 písemně vypracovat str. 17 až str. 20/ cv. 8 až cv. 16 (pozor ve cv. 15 na krátké tvary ve 

4. pádě: před (tu) naši školu) 

 stále se učit druhy zájmen, jednotlivá zájmena skloňovat ve všech pádech 

Sloh: 

 dokončit práci z hodiny slohu z 10. 3. 

 do slohového sešitu napsat osnovu k textu Laos – učebnice str. 164, 165 

Literatura: 

 Čítanka str. 113 – 116: R. Těsnohlídek – Liška Bystrouška, zapište si autora a název ukázky do 

literárního sešitu, písemně do sešitu odpovězte na otázky ze str. 116 

 četba vlastní knihy (termín odevzdání čtenářského deníku 8. 4. 2020) 

 

 

Dějepis 6. třída: 16. – 20. 3. 

str. 86 – 88: Makedonská nadvláda a konec řecké samostatnosti 

přečíst a vypracovat výpisky do sešitu dějepisu (při zápisu se řiďte otázkami, které najdete vedle 

oranžového puntíku v učebnici) 

ústně zodpovědět na otázky na str. 89 

 

 

Přírodopis 6. třída: 16. – 20. 3. 

Pavoukovci 

učebnice str. 67 až 69 

Pomocí učebnice nebo internetu vypracuj: PS str. 29 až 31 (cv. 1 až 7) 

pokud něco nebudeš vědět – napiš mi přes ŠKOLA ONLINE 

 

 

 



Německý jazyk 6. třída: 16. – 20. 3. 

- opakovat Einheit 2 (budeme psát test na tento okruh) 

Einheit 3 

- opsat do slovníčku všechna slovíčka ze 3. okruhu – PS – str. 33 

- učebnice – projít úvodní str. 33 

- PS – vypracovat cv. 1/ 26; cv. 6/27 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk 6. třída: 16. – 20. 3. 

- 1)Učebnice-str. 42 -znovu si přečíst článek An unusal teacher –přeložit a zkusit si 

zodpovědět na otázky ze cvičení 1. pod článkem. 

- 2) Zopakovat si názvy anglických předmětů-vypsat si je všechny do školního sešitu.   

- →učebnice str. 39,42,43. 

- 3) Učebnice str. 43/cv.3- přečíst rozvrh a zkusit vypracovat otázky pod rozvrhem do 

školního sešitu. Pokud nebudete rozumět slovíčkům-použijte slovník, nebo překladač. 

- 4) Opakovat si slovíčka 3.a 4. lekce. 

- 5) Opakovat čas Present simple a Present continuous. Kladné věty, záporné věty a 

otázky. 

- →učebnice str.32-33, str.40-41. 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 6. třída: 16. – 20. 3. 

1. Opakování biosféry – tropický deštný les (uč. str. 64), 

- savana (uč. str. 62, 63), 

- pouště a polopouště (uč. str. 60, 61) 

-pročti si uvedené stránky v učebnici a zopakuj si informace k TDL, savaně, pouštím ze sešitu 

- věnuj pozornost obrázkům v učebnici  

Odpovědi na následující otázky vypracuj do sešitu: 

1. Kdo to jsou nomádi? 

2. Co je základním předpokladem pro vznik města v poušti? 

3. Co to je vádí? 

4. Vyhledej, kde se nachází daná poušť (světadíl): 

a) Sahara – 

b) Arabská poušť – 

c) Gobi – 

d) Velká písečná poušť –  

e) Taklamakan – 

f) Kalahari – 

g) Atacama – 

h) Namib – 

 

2. Poznámky do sešitu: 

Tvrdolisté lesy (subtropické rostlinstvo) – nejprve si pročti informace v uč. na str. 58-59 

-v oblasti subtropického pásu 

- pobřeží Středozemního moře  

- v létě vysoké teploty, málo prší 

- od podzimu do jara – srážky, zima deštivá 

- tvrdolisté lesy – od starověku káceny a vypalovány – pro získání zemědělské půdy 

-  cedr – strom, využíván na stavbu lodí 

- makchie – husté, nepropustné keře 

- pěstuje se:  pomeranče, mandarinky, citróny, hroznové víno, citrusy, olivy… 

- oblast rekreace 

 - korkový dub – získává se korek loupáním kůry z tohoto dubu 

Matematika 6. třída: 16. – 20. 3. 



vypracovat 2 pracovní listy: vytisknout a nalepit nebo opsat do ŠS 

 

 


