
Speciální ZŚ Králíky, Nábřežní 130 

 
 

Ročník: 6. LMP Týden: 9. 11. - 20.11. 2020 

Informace: 

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 2 – 3 H ŠKOLNÍ 

PŘÍPRAVĚ! DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ!!! 
Prezentace, pracovní listy na vyučovací předměty: byly zaslány emailem nebo 

předány vytištěné 

Pravidelná konzultace s učiteli (učitelé ti volají – kontrolují splnění 

úkolu, vysvětlují, čemu nerozumíš, seznamují tě s novým učivem) – dle 

zákona je tvou povinností zvednout telefon! 

 

Středa 8.30 – 14.00 h – paní učitelka Nesvadbová 

Čtvrtek 8.30 – 14.00 h– paní učitelka Lenhartová 

V TYTO DNY SE V DANÝ ČAS VĚNUJEŠ VÝUCE! 

Individuální konzultace – dle domluvy s učitelem 

Komunikační e-mail: zspredakce@seznam.cz 
Procvičujte na internetu: www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz, 

www.umimeto.org, www.dejepis.com, www.matika.in, www.matyskova-

matematika.cz, www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz, 

www.scio.cz (testy), Dějiny udatného národa českého, www.skolakov.cz,  

www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz, 

www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info 

 

Učivo: 

Český jazyk 

Jv Slovesa – čas přítomný, minulý – zpracuj PL, využívej Cvičebnici čj 

PL 4, 5 (obě strany) – 11.11. 

PL 6, 7 – čas budoucí – 18. 11. 

 

Lv: přečíst článek v čítance, zpracovat PL (odevzdáš je vyplněné!): 

O tom, jak Mach a Šebestová…, Skvrny na Měsíci, Chudáci zvířata 

v pravěku – 11. 11. 

Hladový medvěd, Kukulín – 18. 11. 

 

Průběžně číst vypůjčenou knihu z knihovny 

+ zpracovat úkoly z minulého plánu: 

Čtení – Chobotnice z Čertovky – pracovní list P1 1 (13. 10.), PL 2 

(20. 10.), pl 3 (3. 11.), PL 4 (10. 11.), PL 5 (17. 11.), PL 6 (24. 11.) 
 

Anglický jazyk 

9.11. – PS s. 5/11 druhá polovina stránky – přečíst a věty i s nadpisem opsat do 

šk. sešitu 

11.11. – Uč. s. 7 – My Family – prohlédni si obrázek a přečti si bubliny, pokus 

se přeložit, uč. s. 10 napsat si obrázková slovíčka, spolu procvičíme, naučit se 

zpaměti 

13.11. Uč. s. 10 – vypsat si slovíčka dole vpravo, spolu procvičíme, naučit se 

zpaměti 

16.11. Uč. s. 8/ text nahoře – opsat do šk. sešitu 

18.11. Uč. s. 8/ text poslech a čtení spolu, gramatika – černá tabule (projdeme 

spolu), opsat věty do školního sešitu, přeložit 

20.11. PS s. 6/1 – abeceda, s. 6/2,3, 4 

Občanská 

výchova 
11.11. – Významné osobnosti ČR – prohlédni si prezentaci, přečti si text v uč. 

s. 9-10, do sešitu si napiš shrnutí s. 10, vypracuj PL s. 6 (budu kontrolovat) 
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18.11. – Státní svátky, významné dny ČR - prohlédni si prezentaci, přečti si 

text v uč. s. 11-12, do sešitu si napiš shrnutí s. 12, vypracuj PL s. 7 (budu 

kontrolovat) 

Zeměpis 
Určování zeměpisné polohy, světové strany – zpracovat PL do 18. 11. 

Druhy map, plán – zpracovat PL do 25. 11. 

Dějepis 
Doba železná – zpracovat PL do 11. 11. 

Keltové na našem území – zpracovat PL do 18. 11. 

Opakování - pravěk 

Přírodopis  

9.11. Lišejníky - přečti si text s. 9-10, napiš si do sešitu shrnutí s. 10, vypracuj 

PL  

11.11. – Vyšší rostliny – prohlédni si prezentaci, přečti si text s. 11-12, napiš si 

shrnutí s. 12 + překresli si tabulku s. 11 dole – Rozdělení rostlin, vypracuj PL 

16.11. Mechy - prohlédni si prezentaci, přečti si text s. 13-14 

18.11. Mechy - napiš si shrnutí s. 14 + nakresli si obrázek Stavba těla mechu s. 

13 dole, vypracuj PL 

Matematika 

9.11. – Počítání do 10 000 - Uč. s. 17/1– přečíst a opsat do sešitu i s nadpisem, 

Uč. s. 17/1 ústně, 17/2,3,4,5,6 - do sešitu,  

10.11. - Porovnávání Uč. s. 18/7, s. 18/8 – ústně, s. 18/9,10, 11, 12, 13 do 

sešitu 

12.11. Rozklad čísel - Uč. s. 19/14, s. 19/15, 17, 19, 20 – do sešitu, s. 19/16 - 

ústně 

13.11. G – uč. s. 14/1,2,3,4,5,8  - rýsuj pečlivě a přesně do geometrického 

sešitu, píšeš perem, rýsuješ tužkou č.3 + pravítko  

16.11. – Uč. s. 20/21,22,24,26,28 – do sešitu  

19.11. – PS s. 7/1,2, s. 8/4,6,7,9, s.9/10,11,12 

20.11. G – uč. s. 15/9 (potřebuješ trojúhelník s ryskou), s.15/10,14,  

  

Domácí úkoly 

 

Dokončovat pracovní listy z českého jazyka (z hodiny na další 

hodinu) 

M – opakovat si násobilku 1 – 10 

Aj – opakovat si slovíčka  

 


