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Předmět 
(kam směřuji) 

  UČIVO HOTOVO 
 

 
ČESKÝ JAZYK 

T2 
Připomenu si to, co už umím. 

Seznámím se s učebním 
plánem 6. ročníku.  

Opakování učiva z 5. ročníku. 
Učební plán 6. ročníku. 

Znám druhy hlásek. 
Umím určit slovní druhy. 
Umím určit kořen, předponu a příponu.  
Umím vyjmenovat vyjmenovaná slova. Znám také slova 
příbuzná. 
Vím, co jsou slova nadřazená, podřazená, souřadná. 

MATEMATIKA 
T2 

Seznámím se s osovou 
souměrností, poznám osově 

souměrné předměty 

 
● Pracovní sešit 2 str. 30 - 32 
● Venkovní výuka 

● Poznám osově souměrný útvar 
● Dokreslím tvar podle osy souměrnosti 
● Najdu v útvaru osu souměrnosti 

ANGLICKÝ JAZYK 
T2 

(Florián) 
Opakování gramatiky a 

tvorba jednoduchých vět. 

Bloggers 1, Unit 0-1  
Opakování gramatiky a tvorba jednoduchých     
vět. 

Zopakováno. 



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T2 

Laušmanová 

skupiny spojeny v rámci opatření proti Covidu,       

učí pouze P. Florián 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T2 

Kolbaba 
 

Zjištění stavu vědomostí a dovedností po karanténě 
a prázdninách 
Připomenutí učiva z minulého ročníku 

Uvědomil/a jsme si, jak umím používat anglický jazyk 
Připomenul/a jsem si dříve probíraná témata a okruhy 

PŘÍRODOPIS 
T2 

Cílem je seznámit se navzájem 
a s přírodopisem v 6. třídě. 

Vzájemné představení. 
Plán nového učiva pro tento školní rok. 
Organizace a pravidla - co, kdy, kde a jak po vás 
mohu chtít já a co po mně můžete chtít vy. 

Vzájemně jsme se seznámili. 
Vím, co a jak se budu letos v přírodopise učit. 

DĚJEPIS 
T2 

Zjistím, jak se učí dějepis. 
Naučím se orientovat v čase.  

Zdroje informací v dějepise 
Čas - orientace, časová osa 
Základní periodizace dějin 

Seznámil/la jsem se se zdroji poznatků pro studium dějin. 
Orientuji se na časové ose. 
Rozumím zápisu století, tisíciletí. 
Znám základní epochy lidských dějin. 

ZEMĚPIS 
T2 

Úvod do předmětu - řekneme si o čem zeměpis         
pojednává a co nás tento rok bude v předmětu čekat          
+ organizace vyuky. 
Vesmír a naše planeta Země. 

 

FYZIKA 
T2 

Těleso a látka 
Skupenství 

Za DÚ jsem doplnil pracovní list a vlepil jej do sešitu. Vím jaký 
je rozdíl mezi tělesem a látkou. Dokážu říct příklady těles a 
látek. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T2 

Seznámím se s učivem 6. 
ročníku. 

Témata 6. ročníku Vím, co budeme probírat v občanské výchově v 6. třídě.  

JINÁ SDĚLENÍ 
T2 

KROUŽKY 

proces přihlašování na kroužky proběhne, ale      

kroužky samotné budou zahájeny dle vývoje      

situace. 

 



 

 

Přihlašování na kroužky bude spuštěno na      

odkazu http://krouzky.bezkysliku.cz/ od neděle    

13.9 do neděle 20.9. Některé kroužky mají svoji        

kapacitu účastníků, tedy může se stát, že kvůli        

obsazenosti Vám systém neumožní se přihlásit.      

O termínu zahájení kroužků Vás budeme dle       

aktuální situace informovat. 

Přehled kroužků můžete už teď najít na       

stránkách školy. 

PROGRAM: KOSMICKÁ SHOW 

V úterý, 15.9. , 3. vyučovací hodinu se žáci         

zúčastní vzdělávacího programu o vesmíru. Bližší      

informace na www.zazitkovystan.cz 

Cena programu je 60 Kč na žáka. Platbu        

uhradíme z třídního fondu.  

 

 

http://www.zazitkovystan.cz/

