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6. A

Předmět UČIVO HOTOVO
JINÁ SDĚLENÍ

T36
Milí šesťáci, v pondělí 17.5. při příchodu do školy
proběhne testování v tělocvičně. Podle počasí
vyrazíme také na chvíli ven.
Už se na vás moc těšíme!!

ČESKÝ JAZYK
T36

Opakování
Slovesa
Větné členy - podmět a přísudek
Druhy podmětu a přísudku

Práce s textem

Určím ve větě podmět a přísudek.
Určím druhy podmětu.

MATEMATIKA
T36

Opakování - počítání s desetinnými čísly ● sčítám, odčítám, násobím a dělím
desetinná čísla

● zaokrouhluji desetinná čísla

ANGLICKÝ JAZYK
T36

(Florián)

Ověřování znalostí:
ne

Bloggers 1 Opakování
● slovíčka a fráze UNIT 1-5
● osobní zájmena
● modální slovesa
● present simple x continuous
● kontrola a hodnocení vypracovaných

cvičení ve workbooku

1. Umím slovíčka UNIT 1-5.
2. Znám probranou gramatiku a

využívám ji v komunikaci.
3. Mám dodělaná všechna

zadaná cvičení ve workbooku.



PŘÍRODOPIS
T36

Ověřování znalostí: ano - měkkýši - st
19.5.

Videohovor: NENÍ :-)
Konzultace: Kdykoliv podle potřeby,

napište nejlépe do mailu.

Měkkýši - kontrola pracovního listu (tabulky) na
měkkýše z T34 - prac. list ideálně s sebou!
St - test

Cíl pro tento týden:
● charakterizuji 3 skupiny

měkkýšů - stavba těla, schránka,
prostředí, ve kterém žijí, způsob
obrany, potrava

● uvádím minimálně 2 zástupce
ke každé skupině měkkýšů

DĚJEPIS
T36

Řecko - řeckoperské a peloponéské války ● sestavím časovou osu důležitých
událostí řeckých městských států

ZEMĚPIS
T36

Ověřování znalostí:ne
Videohovor: ne

Konzultace po předchozí
domluvě

Uvidíme se ve škole -
Probereme/zopakujeme sídla a migraci

FYZIKA
T36

Ověřování znalostí:ne
Videohovor: ne

Konzultace po předchozí
domluvě

Zopakujeme učivo tykající se elektřiny
Víš co je to elektrický proud (co tam
proudí?) Co nutí elektřinu proudit?

A jaké jsou zdroje elektřiny? Kde
elektřinu bereme?

INFORMATIKA
T36

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: Ne - Potkáme se ve

škole :-)

Netiketa
Jak se chovám na internetu

Poznávám pravidla chování na internetu
a řídím se jimi

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T36

Rodinná výchova

VÝCHOVY
T35

VV 35 - Nakresli nebo namaluj obrázek na téma: “Co mi teď
(při distanční výuce) dělá největší radost”. Je na tobě, zda
zpracuješ nějakou situaci, věc nebo postavy, ale nezapomeň



vystihnout téma i s pozadím či prostředím, do kterého patří.
Použij pastelky, tužky, akvarel, temperu, pastel…. zvol si
podle sebe. Výtvarně zpracuj téma na formát A4 nebo A3.
Úkol bude hodnocen. Fotku obrázku pošli na mail:

hortova@zs-deblin.cz nejpozději do 16.5.

mailto:hortova@zs-deblin.cz

