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Předmět 
(kam směřuji) 

  UČIVO HOTOVO 
 

 
ČESKÝ JAZYK 

T6 
 

Slovní druhy  
Mluvnické kategorie podstatných jmen 
 
 

Určím slovní druhy slov ve větě. 
Přiřadím podstatná jména ke vzorům. 
Rozlišuji podstatná jména konkrétní a abstraktní. 
Rozlišuji podstatná jména pomnožná, hromadná, látková.  
Napíši minimálně 5 vět volným psaním na zadané téma.  

MATEMATIKA 
T6 

 

Počítání s desetinnými čísly 
Pracovní listy, počítání ve školním sešitu 

● Bezchybně zapisuji desetinná čísla a zaznamenávám 
je na číselnou osu 

● Bezchybně převádím desetinná čísla na zlomky a 
naopak 

● Bezchybně sčítám a odčítám desetinná čísla 
● Bezchybně násobím a dělím desetinná čísla 10, 100, 

1000 
ANGLICKÝ JAZYK 

T6 
(Florián) 

Bloggers Unit 2 We are family! 
Family members 
Verb to have 

Umím pojmenovat rodinné příslušníky. 
Používám sloveso to have. 
Popiši svou rodinu.  

ANGLICKÝ JAZYK 
T6 

Laušmanová 

skupiny spojeny v rámci opatření proti Covidu, učí        
pouze P. Florián  

 



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T6 

Kolbaba 
 

skupiny spojeny v rámci opatření proti Covidu, učí        
pouze P. Florián 

 

PŘÍRODOPIS 
T6 

Písemné opakování - Planeta Země, vznik života na        
Zemi (uč. str. 8-11) 
Vztahy mezi organismy- procvičování 
Fotosyntéza 

Ověřím si své znalosti o sluneční soustavě a vzniku vesmíru, 
o stavbě planety Země a vzniku života na ní. 
Zopakuji si a procvičím učivo oprojevech života a vztazích 
mezi organismy. 
Vlastními slovy vysvětlím proces fotosyntézy, vysvětlím její 
význam. 

DĚJEPIS 
T6 

 

Úvod do pravěku 
15.10. písemná práce - časová osa, historické       
prameny, epochy lidských dějin 

Vyjmenuji a charakterizuji 5 základních epoch lidských dějin. 
Orientuji se na časové ose. 
Dovedu říci tři základní charakteristiky pravěku.  
 

ZEMĚPIS 
T6 

V úterý si napíšeme TEST na Pohyby Země,Čas a         
Měsíc 

Vím jaké pohyby vykonává naše planeta Země a na co mají tyto 
pohyby vliv. Vím kolik je časových pásem a umím zjišťovat čas 
na různých místech planety Země a také jsem se dozvěděl 
spoustu  informací o našem Měsíci. 

FYZIKA 
T6 

Dokončíme fyzikální veličinu polohy a vrhneme se       
na hmotnost 

Vím jak se značí fyzikální veličina délky jaké má jednotky a 
umím je mezi sebou převádět. Znám druhy metrů k měření a 
také bych dokázal předmět co nejpřesněji změřit. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T6 

Domov je tam, kde...  Pracuji na projektu o svém městě.  
(Znám nejdůležitější stavby ve své obci. Vím, čím jsou 
významné. Znám znak své obce, umím ho popsat.) 

JINÁ SDĚLENÍ 
T6 

Založte si do neděle gmail ve tvaru:       
jmenoprijmeni.zsdeblin@gmail.com. 
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