
Realizace témat při distanční výuce šk. rok 2019/20  

6. ročník    6. V 

 

Matematika 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Dělitelnost 
přirozených čísel 
 
Úhly 

 
Tělesa 
 

Trojúhelník 

 
Trojúhelník 

- kružnice 
vepsaná a 
opsaná 
trojúhelníku 
 

 

 

 

Český jazyk a literarura 

Témata 

realizována 

v plném rozsahu 

Témata 

realizována 

v redukované 

podobě 

Témata 

přesunuta do 

nového školního 

roku 

Témata 

vypuštěna 

Gramatika: 
Přídavná jména – 
pravopis, jmenné 
tvary příd. jmen 
Zájmena – druhy 
zájmen, 
skloňování 
Číslovky – druhy, 
pravopis 
Slovesa – 
mluvnické 
kategorie, 
podmiňovací 
způsob 
Skladba – základní 
větné členy 
Sloh: 
SMS zpráva 
Osobní, úřední 
dopis 
E-mail 

 Gramatika: 
Rozvíjející větné 
členy 
Věta jednoduchá, 
souvětí 
 

 



Popis – místnosti, 
postavy, 
pracovního 
postupu  
Literatura: 
Bajka 
Báje, mýty, pověsti 
Próza s děts. 
hrdinou 

 

Anglický jazyk 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

AJ 1 – Čermáková 
– Food – počitatelná 
a nepočitatelná 
podstatná jména, 
užití some a any, 
členy, a little, a few, 
The world – 
stupňování 
přídavných jmen 
AJ 2 – Ondříčková 
Food – počitatelná a 
nepočitatelná 
podstatná jména, 
užití some a any, 
členy, a little, a few, 
The world – 
stupňování 
přídavných jmen 
 
AJ 3 – 
Trumpfheller Food 
– počitatelná a 
nepočitatelná 
podstatná jména, 
užití some a any, 
členy, a little, a few, 
The world – 
stupňování 
přídavných jmen 
 

 

AJ 1 – Čermáková - 
Entertainment – 
gramatika budoucí 
čas going to 

 

AJ 1 – Čermáková 
– Entertainment – 
gramatika have to 
AJ 3 – 
Trumpfheller 
Entertainment – 
gramatika have to, 
budoucí čas going to 

 

 

 

 



Přírodopis 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Ekosystém 
rybník – Sinice, 
prvoci, žahavci, 
měkkýši, 
kroužkovci, 
členovci, 
obratlovci 
(PL č. 6 – 22) 
 

 Laboratorní 
práce – Trepka 
velká 
(zařazena do 
tématu 
Bezobratlí – 
prvoci) 

 

 

Fyzika 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Měření hmotnosti 

tělesa 
Měření objemu Hustota  

 

Dějepis 

Témata realizována 

v plném rozsahu 

Témata realizována 

v redukované 

podobě 

Témata 

přesunuta  

do nového 

školního roku 

Témata 

vypuštěna 

Řecko 

- antické Řecko 
- Řecko pod nadvládou 

Makedonie 
- antická kultura  

Řím  

- obyvatelé Apeninského 
pol.  

- doba královská  
- římská republika  

Řím 

- období císařství 
- rozdělení a 

zánik ZŘ říše 
- antická kultura 

Křesťanství  

 



Zeměpis 

Témata 
realizována 

v plném rozsahu 

Témata 
realizována 

v redukované 
podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Afrika – poloha, 
povrch, vodstvo, 
obyvatelstvo, 
regiony 
Austrálie - poloha, 
povrch, vodstvo, 
obyvatelstvo, 
regiony 

   

 

Výtvarná výchova + VDT 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Témata v průběhu 
distančního 
vzdělávání byla 
zaměřena na rozvoj 
klíčových 
kompetencí a byla 
upravena podle 
potřeby tak, aby 
odpovídala 
možnostem žáků 
v průběhu 
distančního 
vzdělávání. 

 

Témata se 
nemusela redukovat, 
byly zvoleny pouze 
jiné metody 
vyučování, které ve 
výsledku vedly 
k rozvoji 
požadovaných 
klíčových 
kompetencí. 

Do tematického 
plánu bude 
doplněno nutná 
diskuze a 
sebehodnocení 
žáků, které nebylo 
možné v plné míře 
realizovat tak, jak to 
badatelsky 
orientovaná metoda 
výuky vyžaduje 

 

 

 


