
Realizace témat při distanční výuce šk. rok 2019/20  

6. ročník    6. A 

 

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 literatura 

Témata 
realizována 

v plném rozsahu 

Témata 
realizována 

v redukované 
podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Jazyková výchova 
Slovní druhy: 
rozlišování všech 
slovních druhů; tvoření 
spisovných tvarů slov 
a jejich vhodné 
používání 
v komunikaci 
(podstatná jména a 
jejich druhy, přídavná 
jména a jejich druhy, 
stupňování přídavných 
jmen). 
Ovládání pravopisu: 
Opakování, 
procvičování a 
zdůvodňování 
pravopisu (lexikálního, 
morfologického  a 
syntaktického) - i /y po 
obojetných 
souhláskách uvnitř 
slov; předpony s-/se, 
z-/ze, vz-/vze; skupiny 
bě - bje, vě - vje, mě – 
mně; skloňování 

Jazyková výchova 
Slovní druhy: 
rozlišování všech 
slovních druhů; tvoření 
spisovných tvarů slov 
a jejich vhodné 
používání 
v komunikaci - 
zájmena a jejich druhy; 
číslovky a jejich druhy, 
užívíní a skloňování 
číslovek; slovesa. 
 
Ovládání pravopisu: 
tvary zájmen já, ten, 
náš, on, ona, ono, můj, 
tvůj, svůj;  shoda 
přísudku s 
několikanásobným 
podmětem. 
 
Práce se slovníky a 
příručkami: 
Seznámení s 
jazykovými příručkami  
(např. Pravidla 
českého pravopisu, 

Jazyková výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce se slovníky a 
příručkami: 
práce v knihovně. 
 
 
 

Jazyková výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



přídavných jmen 
měkkých, tvrdých,  
přivlastňovacích; 
shoda přísudku 
s podmětem. 
 
Vyhledávání 
informací: 
vyhledávání informací 
(z různých zdrojů - 
internet, časopisy, 
knihy)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikační výchova 
a sloh 
Výstižné jazykové 
prostředky: 
používání vhodných 
prostředků pro danou 
komunikační situaci – 
vypravování, zpráva a 
oznámení, dopis.  
 
Spisovné a 
nespisovné jazykové 
prostředky: 
odlišení spisovných a 
nespisovných 
prostředků v projevu – 
vypravování, zpráva a 
oznámení, dopis 
(osobní a úřední).  
Verbální a jiné 
prostředky řeči: 
kombinace verbálních i 
nonverbálních 

Slovník spisovné 
češtiny) a jejich 
používání, vyhledávání 
určených slov.  
 
Vyhledávání  
informací: 
vyhledávání informací 
z různých zdrojů – 
práce ve školní 
knihovně.  
Věta a souvětí: 
rozlišování, 
pojmenování a určení 
základních větných 
členů -  stavba větná, 
základní větné členy; 
věta jednoduchá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikační výchova 
a sloh  
Výstižné jazykové 
prostředky: 
používání vhodných 
prostředků pro danou 
komunikační situaci – 
popis (předmětu, 
budovy, osoby, 
pracovního postupu). 
Spisovné a 
nespisovné jazykové 
prostředky: 
odlišení spisovných a 
nespisovných 
prostředků v projevu – 
popis (předmětu, 
budovy, osoby, 
pracovního postupu).  
Verbální a jiné 
prostředky řeči: 
kombinace verbálních i 
nonverbálních 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Věta a souvětí: 
rozlišování, 
pojmenování a určení 
rozvíjejících větných 
členů -  předmět, 
příslovečné určení, 
přívlastek; souvětí; 
učivo o přímé řeči 
(přímá řeč, uvozovky);  
 
Analýza českého 
jazyka: 
jazyk a jeho útvary.  
 
 
Spisovná 
výslovnost: 
objasnění zásad 
správné výslovnosti,  
rozlišování a členění 
souvislé řeči – 
hláskosloví, spodoba 
znělosti, slovní 
přízvuk; zvuková 
stránka věty. 
 
Komunikační výchova 
a sloh   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbální a jiné 
prostředky řeči: 
kombinace verbálních i 
nonverbálních 

 
 
 
 
Vyhledávání 
informací: 
návštěva městské 
knihovny. 
 



prostředků podle 
situace a záměru – 
verbální a jiné 
prostředky řeči; mluvní 
cvičení. 
Účelové uspořádání 
textu: 
příprava jednoduchého 
textu, uspořádání 
jednoduchých 
informací (odstavce, 
návaznost textu, 
osnova). 
Správný písemný 
projev:   
gramaticky a věcně 
správný písemný 
projev (písemné 
zpracování slohových 
útvarů - vypravování, 
dopis, zpráva a 
oznámení).  
Základy studijního 
čtení:  
vyhledávání a zápis 
podstatných  informací 
(hlavní myšlenky 
textu), samostatná 
příprava jednoduchého 
referátu (podle 
osnovy). 
 
 
 
 
 
 
 
Literární výchova 
Reprodukce textu: 
jednoduchá 
reprodukce 
přečteného textu - 
čtení a reprodukce 
ukázek z čítanky 
(pohádka,dobrodružné 
příběhy, balady a 
romance, umělecko-
naučná literatura a 
naučná literatura, 
dětská detektivka), 
přednes vhodných 
literárních textů 
(poezie), poslech 
literárních textů a 
volná reprodukce; 
vytvoření ilustrace 
k literárním ukázkám. 
Vlastní tvorba:  

prostředků podle 
situace (dramatizace),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správný písemný 
projev:  
gramaticky a věcně 
správný písemný 
projev (popis 
pracovního postupu, 
popis osoby, 
předmětu, budovy).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literární výchova 
Reprodukce textu: 
jednoduchá 
reprodukce 
přečteného textu - 
čtení a reprodukce 
ukázek z čítanky 
(pověst, báje, mýtus).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vlastní tvorba: 

prostředků podle 
situace (pantomima). 
 
 
 
Účelové uspořádání 
textu:  
příprava jednoduchého 
textu, uspořádání 
jednoduchých 
informací (výpisky, 
výtah).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základy studijního 
čtení:  
vyhledávání a zápis 
podstatných  informací 
- vytvoření výpisků a 
výtahu.  
 
Manipulace 
v masmédiích: 
reklama, inzerát - 
rozpoznání "klamavé" 
reklamy, "klamavé" 
informace; posouzení 
a vyjádření, kde a v 
čem je manipulace.  
 
Literární výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vlastní jednoduchá 
pohádka. 
 
Základní literární 
druhy a žánry:  
rozlišení prózy a 
poezie, hlavní 
myšlenky díla; 
pohádka, pověst,  
povídka - vyhledání 
hlavních představitelů 
a výstižné určení jejich 
charakterových 
vlastností.   
Vlastní názor na dílo: 
vyjádření dojmů ze své 
četby nebo návštěvy 
kulturního pořadu - 
ústní zpracování 
vlastní četby nebo 
návštěvy kulturního 
pořadu formou 
referátu. 

vymyšlený příběh 
(např. bajka, 
dobrodružný příběh). 
 
Základní literární 
druhy a žánry:  
balady a romance, 
báje a bajky – 
vyhledání hlavních 
představitelů a 
výstižné určení jejich 
charakterových 
vlastností. 
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   

 

Cvičení z českého jazyka 

Témata 

realizována 

v plném rozsahu 

Témata 

realizována 

v redukované 

podobě 

Témata 

přesunuta do 

nového školního 

roku 

Témata 

vypuštěna 

Jazyková výchova 

Slovní druhy: 

rozlišování všech 

slovních druhů; tvoření 

spisovných tvarů slov 

a jejich vhodné 

používání 

v komunikaci 

(podstatná jména a 

jejich druhy, přídavná 

jména a jejich druhy, 

stupňování přídavných 

jmen). 

Ovládání pravopisu: 

Opakování, 

procvičování a 

zdůvodňování 

pravopisu (lexikálního, 

morfologického  a 

syntaktického) - i /y po 

obojetných 

souhláskách uvnitř 

Jazyková výchova 

Slovní druhy: 

rozlišování všech 

slovních druhů; tvoření 

spisovných tvarů slov 

a jejich vhodné 

používání 

v komunikaci - 

zájmena a jejich druhy; 

číslovky a jejich druhy, 

užívíní a skloňování 

číslovek; slovesa. 

 

Ovládání pravopisu: 

tvary zájmen já, ten, 

náš, on, ona, ono, můj, 

tvůj, svůj;  shoda 

přísudku s 

několikanásobným 

podmětem. 

Jazyková výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



slov; předpony s-/se, 

z-/ze, vz-/vze; skupiny 

bě - bje, vě - vje, mě – 

mně; skloňování 

přídavných jmen 

měkkých, tvrdých,  

přivlastňovacích; 

shoda přísudku 

s podmětem. 

 

Vyhledávání 

informací: 

vyhledávání informací 

(z různých zdrojů - 

internet, časopisy, 

knihy)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce se slovníky a 

příručkami: 

Seznámení s 

jazykovými příručkami  

(např. Pravidla 

českého pravopisu, 

Slovník spisovné 

češtiny) a jejich 

používání, vyhledávání 

určených slov.  

Vyhledávání  
informací: 
vyhledávání informací 

z různých zdrojů – 

práce ve školní 

knihovně.  

Věta a souvětí: 

rozlišování, 

pojmenování a určení 

základních větných 

členů -  stavba větná, 

základní větné členy; 

věta jednoduchá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce se slovníky a 

příručkami: 

práce v knihovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věta a souvětí: 

rozlišování, 

pojmenování a určení 

rozvíjejících větných 

členů -  předmět, 

příslovečné určení, 

přívlastek; souvětí; 

učivo o přímé řeči 

(přímá řeč, uvozovky);  

Analýza českého 

jazyka: 

jazyk a jeho útvary. 

Spisovná 

výslovnost: 

objasnění zásad 

správné výslovnosti,  

rozlišování a členění 

souvislé řeči – 

hláskosloví, spodoba 

znělosti, slovní 

přízvuk; zvuková 

stránka věty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání 

informací: 

návštěva městské 

knihovny. 

 



Komunikační výchova 

a sloh 

Výstižné jazykové 

prostředky: 

používání vhodných 

prostředků pro danou 

komunikační situaci – 

vypravování, zpráva a 

oznámení, dopis.  

 

Spisovné a 

nespisovné jazykové 

prostředky: 

odlišení spisovných a 

nespisovných 

prostředků v projevu – 

vypravování, zpráva a 

oznámení, dopis 

(osobní a úřední).  

Verbální a jiné 

prostředky řeči: 

kombinace verbálních i 

nonverbálních 

prostředků podle 

situace a záměru – 

verbální a jiné 

prostředky řeči; mluvní 

cvičení. 

Účelové uspořádání 

textu: 

příprava jednoduchého 

textu, uspořádání 

jednoduchých 

informací (odstavce, 

návaznost textu, 

osnova). 

Správný písemný 

projev:   

gramaticky a věcně 

správný písemný 

projev (písemné 

zpracování slohových 

útvarů - vypravování, 

dopis, zpráva a 

oznámení).  

 

 

Komunikační výchova 

a sloh  

Výstižné jazykové 

prostředky: 

používání vhodných 

prostředků pro danou 

komunikační situaci – 

popis (předmětu, 

budovy, osoby, 

pracovního postupu). 

Spisovné a 

nespisovné jazykové 

prostředky: 

odlišení spisovných a 

nespisovných 

prostředků v projevu – 

popis (předmětu, 

budovy, osoby, 

pracovního postupu).  

 

Verbální a jiné 

prostředky řeči: 

kombinace verbálních i 

nonverbálních 

prostředků podle 

situace (dramatizace),  

 

 

 

 

 

 

 

Správný písemný 

projev:  

gramaticky a věcně 

správný písemný 

projev (popis 

pracovního postupu, 

popis osoby, 

předmětu, budovy).  

 

 

Komunikační výchova 

a sloh   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbální a jiné 

prostředky řeči: 

kombinace verbálních i 

nonverbálních 

prostředků podle 

situace (pantomima). 

 

 

Účelové uspořádání 

textu:  

příprava jednoduchého 

textu, uspořádání 

jednoduchých 

informací (výpisky, 

výtah).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Základy studijního 

čtení:  

vyhledávání a zápis 

podstatných  informací 

(hlavní myšlenky 

textu), samostatná 

příprava jednoduchého 

referátu (podle 

osnovy). 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova 

Reprodukce textu: 

jednoduchá 

reprodukce 

přečteného textu - 

čtení a reprodukce 

ukázek z čítanky 

(pohádka,dobrodružné 

příběhy, balady a 

romance, umělecko-

naučná literatura a 

naučná literatura, 

dětská detektivka), 

přednes vhodných 

literárních textů 

(poezie), poslech 

literárních textů a 

volná reprodukce; 

vytvoření ilustrace 

k literárním ukázkám. 

Vlastní tvorba:  

vlastní jednoduchá 

pohádka. 

 

Základní literární 

druhy a žánry:  

rozlišení prózy a 

poezie, hlavní 

myšlenky díla; 

pohádka, pověst,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova 

Reprodukce textu: 

jednoduchá 

reprodukce 

přečteného textu - 

čtení a reprodukce 

ukázek z čítanky 

(pověst, báje, mýtus).  

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní tvorba: 

vymyšlený příběh 

(např. bajka, 

dobrodružný příběh). 

 

Základní literární 

druhy a žánry:  

balady a romance, 

báje a bajky – 

vyhledání hlavních 

Základy studijního 

čtení:  

vyhledávání a zápis 

podstatných  informací 

- vytvoření výpisků a 

výtahu.  

 

Manipulace 

v masmédiích: 

reklama, inzerát - 

rozpoznání "klamavé" 

reklamy, "klamavé" 

informace; posouzení 

a vyjádření, kde a v 

čem je manipulace.  

 

Literární výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



povídka - vyhledání 

hlavních představitelů 

a výstižné určení jejich 

charakterových 

vlastností.   

Vlastní názor na dílo: 

vyjádření dojmů ze své 

četby nebo návštěvy 

kulturního pořadu - 

ústní zpracování 

vlastní četby nebo 

návštěvy kulturního 

pořadu formou 

referátu. 

 

představitelů a 

výstižné určení jejich 

charakterových 

vlastností. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Měření objemu 
Hustota 

   

 

Dějepis 

Témata 

realizována 

v plném rozsahu 

Témata 

realizována 

v redukované 

podobě 

Témata 

přesunuta do 

nového školního 

roku 

Témata 

vypuštěna 

Řecko Řím 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 

 
 

 

 


