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6.A 

 

 TÝDENNÍ PLÁN 

na týden od 6. 4. - do 9. 4. 2021 
 

Třídní učitel: Mgr. Saskia Rydlová,  rydlova.saskia@zsjavornik.cz, mobil: 724 756 552 

     

      Milí žáci, vážení rodiče! 

V minulém týdnu jsme během pondělí a úterý prožili na on – line hodinách tak 

trochu nevšední, veselou, tvořivou a místy i napínavou atmosféru. Z vašich reakcí 

to ale byly dva super dny, které jsem si s vámi všemi báječně užila a měla radost 

z vašich úspěchů.  

     V pondělí jsme se věnovali pečení beránka a jarnímu tvoření. 

Velmi kladně hodnotím vaši odvahu, s jakou jste se mnozí pustili 

poprvé v životě do pečení! Někteří měli nakonec beránka „jako ze žurnálu“ – jiným 

(třeba i mně) se kousek při vyklápění utrhl, tak byl beránek „odsouzen“ k okamžité 

spotřebě. 😊 A ti, kteří nepekli, nám v průběhu hodin ukazovali své krásné výrobky 

z proutí nebo papíru, se kterými vyzdobí své domovy.  

     I v úterý jste byli naprosto skvělí… Na přehlídce „Šestá A má talent!“ jste předvedli to nejlepší 

z vás. Někdo hrál na klavír, na kytaru, na příčnou flétnu, na bicí, jiný předváděl sadu kutilského 

nářadí, výrobky ze stavebnice lego, namalované obrázky, další poutavě vyprávěli o svých zálibách 

v tanci, pečení či létání s modely letadel…Mám skutečně talentované žáky a 

rodiče mají talentované děti.   

 Chtěla bych tímto rodičům poděkovat za důvěru, kterou 

vložili do svých dětí, že to pečení i tvoření zvládnou sami.  

Ale především děkuji vám všem moji milí žáci, že jste do 

toho se mnou šli a byli jste naprosto úžasní! 😊     

                                                                                                      Vaše třídní učitelka Saskia Rydlová  

 

Návrat dětí do škol 

    Vážení rodiče, 

dle vyjádření MŠMT je prioritou Vlády ČR návrat dětí do škol od 12. dubna 2021. Návrat se prozatím 

týká dětí 1. stupně, a to v rotačním režimu (ve škole se v prezenční podobě výuky střídají celé třídy). 

Jestli se tento návrat opravdu uskuteční, se rozhodne teprve v následujícím týdnu, na základě jednání 

Vlády ČR (pravděpodobně v úterý). 

Prosím sledujte webové stránky školy, FB stránku „Javorník a jeho dění“ a také informace od svých 

třídních učitelů. Jakmile budeme mít veškeré informace, o které se budeme moci opřít, organizaci 

zveřejníme.  

    Děkujeme za pochopení a součinnost.                                                  vedení ZŠ Javorník 



Český jazyk:   Mgr. Ivana Mikulenková, ivamik7@gmail.com, 724 471 678 

Mluvnice 

Tento týden po velikonočním volnu pro vás mám něco jednoduchého, abyste se znovu pomalu dostali do 

obvyklého pracovního tempa. Budeme se věnovat opakování PŘEDPON A PŘEDLOŽEK. V učebnici si 

pročtěte str. 42–43 PŘEDPONY A PŘEDLOŽKY. Je to důležité, abyste pak hravě vypracovali v 

pracovním sešitě str. 17/1 a, b, c, d. Vyfocené mi pošlete pouze 17/1 a) Pěší túra.  

Vypracované cvičení vyfotíte a pošlete do 9. 4. na můj e-mail nebo odevzdáte ve vestibulu školy. 

Žáci, kteří pracují v kurzu ČJ, odevzdají vypracované cvičení v google učebně. 

 

Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady, tak pište na můj e-mail  ivamik7@gmail.com, nebo 

telefonujte na tel. č. 724 471 678. 

 

Anglický jazyk I.:   Bc. Petra Baťová, skolabatova@seznam.cz  

 

Ahoj třído , 

doufám, že jste si Velikonoce pořádně užili a jste připraveni pustit se do další práce .  

V minulých hodinách jsme opakovali učivo z 5. ročníku - přítomný čas prostý. Také tento týden se 

mu budeme i nadále věnovat.  

1. Znovu si pořádně pročtěte a naučte MODRÉ stránky 5 - 6 v pracovním sešitě. Zde je vše 

krásně vysvětleno, stejně tak jako výuková videa a jiné materiály v Učebně. 

2. Poté si zpracujte v pracovním sešitě str. 38 - 39 (kromě cv. 8) a doručte obvyklým způsobem své 

vyučující do 9. 4. do 12:00 hod. 

Pracujte pečlivě a samostatně, pište čitelně. 

Těšíme se ve středu na viděnou . Vyuč. AJ 

 

Anglický jazyk II.:   Ing. Magdalena Nemeškalová, nemeskalova.magdalena@zsjavornik.cz  

Ahoj třído , 

doufám, že jste si Velikonoce pořádně užili a jste připraveni pustit se do další práce .  

V minulých hodinách jsme opakovali učivo z 5. ročníku - přítomný čas prostý. Také tento týden se 

mu budeme i nadále věnovat.  

1. Znovu si pořádně pročtěte a naučte MODRÉ stránky 5 - 6 v pracovním sešitě. Zde je vše 

krásně vysvětleno, stejně tak jako výuková videa a jiné materiály v Učebně. 

2. Poté si zpracujte v pracovním sešitě str. 38 - 39 (kromě cv. 8) a doručte obvyklým způsobem své 

vyučující do 9. 4. do 12:00 hod. 

Pracujte pečlivě a samostatně, pište čitelně. 

Těšíme se ve středu na viděnou . Vyuč. AJ 

 

Matematika:   Ing. Kamila Střílková, kamila.strilkova@seznam.cz, 725 258 920 

Ahoj, ahoj 😊 

Doufám, že jste přes prázdniny načerpali spousty síly a vrhneme se společně do počítání J. Násobení 

Vám minule šlo na výbornou, tak se vrhneme na dělení. 

Do modrého velkého sešitu si napiš nadpis: „Dělení desetinných čísel“. Pod tento nadpis si ze stran 

55 – 60 si opiš červené rámečky. Jakmile budeš mít zápis hotov, tak mi přines modrý velký sešit do 

vestibulu školy k hodnocení. Donést sešit je pro mě povinné. 

Tento týden se vrhneme na úkoly: 
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Str. 56/cv. 1, 6. 

Str. 57/cv. 9 

Úkoly budeme společně probírat na online hodinách. Ti co se nemůžou na online hodinu přihlásit, 

zašlou mi úkoly na e-mail a do nejpozději do pátku do 16:00 hod. nebo mi nechávají úkoly ve 

vestibulu školy, kde si je vyzvednu. 

Přeji hodně štěstí při plnění úkolu a brzo na viděnou,                       K. Střílková 😊 

Dějepis:   Mgr. Jolana Vavřínová, vavrinova.jolana@zsjavornik.cz  

 

Milí žáci, 

tento týden společně prozkoumáme dobu, ve které začaly vznikat první městské státy. Při práci 

začněte četbou v učebnici na str. 64, 65. Úkoly najdete v příloze týdenního plánu. Veškeré úkoly 

nalepte do sešitu dějepisu. Ať se vám práce daří. :-)                          J. Vavřínová 

 

Fyzika:   Mgr. Saskia Rydlová, rydlova.saskia@zsjavornik.cz , 724 756 552 

Milí šesťáci! 

Protože jste moc šikovní a společně jsme se zvládli seznámit se všemi základními fyzikálními 

veličinami (a v minulých hodinách i s částicovým složením látek), můžeme si nyní dovolit trošku 

zvolnit a věnovat se opakování. V příloze tohoto TP proto zasílám 3 křížovky, jejichž obsah a otázky 

se týkají opakování učiva o fyzikálních veličinách. Prosím o jejich vyplnění (vyluštění) a zaslání 

zpět do Učebny ke kontrole - budu hodnotit známkou. 

Doufám, že to pro vás bude příjemná forma opakování a že křížovky zvládnete hravě. :-) 

                                                                                                             S. Rydlová 

 

Přírodopis:  Mgr. Irena Karešová, karesova.irena@zsjavornik.cz  

 

Milí žáci, 

zadání pro přírodopis naleznete v samostatné příloze tohoto týdenního plánu. 

I. Karešová 

 

Zeměpis:   Mgr. Marek Bury, bury.marek@zsjavornik.cz  

 

ZEMĚPIS 6. ročník 6. 4. – 9. 4. 2021 

Milí žáci, posílám Vám instrukce na následující týden. Vašim úkolem bude: 

1) Nastudovat z učebnice kapitolu DOTVÁŘENÍ ZEMSKÉHO POVRCHU str. 21 - 24 

2) S pomocí učebnice vypracovat pracovní list a nalepit ho do sešitu – bude sloužit jako 

zápis.  

Pořídit foto a vložit jako splněný úkol do učebny. Ten, kdo není online, přinese splněný 

úkol do pátku do školy. 

 

3) Videohodina – čtvrtek: 

➢ Dotváření zemského povrchu – výklad, diskuse  

➢ Plnění nejasných úkolů z pracovního listu 

 

  Děkuji a přeji pěkné dny ☺    Marek Bury     
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6.tř.     Př    5.4. – 9.4.2021 

Vypracované zápisy pošli ke kontrole do 9.4.2021 na adresu karesova.irena@zsjavornik.cz nebo vyplň v  kurzu Př (každý 

má svou kopii). Nalep nebo přepiš si do sešitu! 

Práce v učebnici (nové) na str .66 – 67.                                                             

Botanika – stavba rostlinného těla 

Tělo rostlin je tvořeno rostlinnými buňkami. Buňky skládají ………………………. 

Rostlinná pletiva = …………………………………………………………………. 

Pletiva rostlin podle tloušťky buněčné stěny: 

1)…………………… -  tenká buněčná stěna u buněk, mezi nimi prostor (př. listy) 

2)…………………… -  nestejně stloustlá stěna, nemají mezibuněčný prostor  (př. stonek)           

3) ……………………-  silá buněčná stěna, nemají mezibuněčný prostor (př. semena) 

 

Pletiva rostlin dělíme podle funkce –    

1) ………………….. - kryjí povrch nadzemních a podzemních částí rostlin 

2) vodivá – slouží k……………………………………………………..………………….. 

3)………………….. – vyplňují prostory mezi pletivy krycími a vodivými; probíhá v nich …………………………. a 

ukládají se v nich …………………..Dělí se na  

4) dělivá - která slouží k ……………………………………….., nachází se na …………………….., ……………………… 

Nakresli: 

parenchym   průduch                krycí trichom (chlup) 

 

 

 

 

 

Odpověz písemně: 

Které organismy mají stélku? Co je to kormus? Co je to pletivo? K čemu slouží průduch na rostlině? 
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DĚJEPIS ☺ 

1. četba v učebnici str. 64, 65 

2. doplňovačka - doplň správně informace, cvičení vystřihni a nalep do sešitu 

__  __  __  __  __  __ __ __ __ __  __  __  __  __  __ __ __ __ __  __  __  __  __  __ __ __ __ __  __  __  __  __  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__  __  __  __  __  __ __ __ __ __  __  __  __  __  __ __ __ __ __  __  __  __  __  __ __ __ __ __  __  __  __  __  

Ve kterém století vznikaly 

první městské státy v Řecku? 
Nejvýznamnější 

městské státy byly: 

Jak se jinak říkalo 

městskému státu? 

Z jakého důvodu začala 

velká řecká kolonizace? 

Co se vozilo z kolonií do 

Řecka? 

Co bylo důsledkem 

kolonizace? 

Méně bohatí rolníci se 

zadlužovali a upadali do tzv.: 



3) Představte si, že žijete v 8. století př. n. l. ve starověkém Řecku. Přicházejí k vám různí lidé, které musíte 

rozdělit do společenské třídy podle nastavených pravidel. Zařaďte každého ze tří občanů do tabulky a 

vysvětlete mu, z jakého důvodu jste se pro dané zařazení rozhodli. Veškeré chybějící informace vyplňte. 

Nejprve si přečtěte informace v učebnici o rozdělení obyvatel, poté osoby vystřihněte a nalepte do správného 

sloupce v tabulce. Tabulku vystřihněte a nalepte do sešitu. 

OSOBA 1    OSOBA 2    OSOBA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZEV 

SKUPINY 

 

RODILÍ …………….. 

NEPLNOPRÁVNÍ 

……………………………… 

 

………………………………… 

OBYVATELÉ 

JMÉNO 

OBČANA 

   

 

DŮVOD 

ZAŘAZENÍ 

(Proč jsem v této 

skupině?) 

   

 

 

MOJE 

PODOBIZNA 

(nalepený 

obrázek) 

   



VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ 

- rozrušují, dotvářejí a zarovnávají zemský povrch – doplňte u jednotlivých činitelů (1 – 

5), jak konkrétně: 

- dochází k rozpadu hornin = 

………………………………………………………………………. 

 

1) PŮSOBENÍ VODY: 

➢ Působení dešťové vody: 

 

➢ Působení tekoucí vody: 

- koryto: 

 

- tok řeky: 

• horní tok: 

• střední tok: 

• dolní tok: 

 

- delta: 

 

- kaňony: 

 

- půdní sesuv: 

 

 

➢ Působení zmrzlé vody: 

- horské ledovce: 

 

 

 

2) PŮSOBENÍ VĚTRU: 

- 

 

- půdní eroze: 

 

- větrolamy: 

 

 

 

 



3) PŮSOBENÍ TEPLOTY: 

 

 

 

 

 

4) PŮSOBENÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ: 

 

 

 

5) PŮSOBENÍ ČLOVĚKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYZIKA: 6. 4. - 9. 4. 2021 (opakování – křížovky na známky) 

 

              Na vahách určujeme… těles 

              10 q 

              Měříme ho v sekundách 

              1 dm3 

              Těleso má… 120 cm3 

              37 °C na lékařském teploměru – zvýšená… 

              Fyzikální veličina… má značku d 

 

            Dříve lidé určovali čas podle polohy… 

              24 hodin 

              Zařízení k měření času (sport) 

              Šedesátina hodiny 

              Čtyřiadvacetina dne 

              Sedm dní 

              45 minut ve fotbale 

 

              Věda zkoumající přírodní zákony 

              Dvojkov 

              Veličina měřená v g/cm3 

              Název souhvězdí, kde je nejbližší galaxie k té naší 

              Přístroj na měření teploty 

              Skupenství jsou: pevné, plynné a… 

              Veličina měřená v kg 

              Fyzik, po němž je pojmenována teplotní stupnice 

              Dílky na teploměru tvoří… 

              Objem kapaliny se při zahřátí… 

 

 

 


