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Úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu ve školním roce 2021/2022 
 

Předmět: Hudební výchova Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: 

• Význam hudby v životě člověka, hudební výrazové prostředky – melodie, harmonie, 
dynamika, barva, hlasový rozsah, správné dýchání, správné rozezpívání, notový zápis – 
délka not, rytmus, pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – tempo, dynamika, 
rytmus, nejstarší hudební památky, starověká a středověká hudba, gregoriánský chorál, 
advent, doprovod na jednoduchý hudební nástroj, opera – naši nejznámější tvůrci, 
hudební nástroje – strunné, dechové, žesťové, bicí atd., balet, hudebně pohybové činnosti. 

Částečně realizovaná témata: 

• / 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Muzikál 

Vypuštěná témata: 

• Taneční krok, nácvik jednoduchého tanečního kroku na hudbu, pantomima, melodram. 
 

Předmět: Matematika Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: všechna odučena 

•  

Částečně realizovaná témata: 

•  

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•   

Vypuštěná témata: 

•  

 

Předmět: ZEMĚPIS  Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: 
VŠECHNA TÉMATA BYLA REALIZOVÁNA 
 

Částečně realizovaná témata: 

• ---------------------- 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  ----------------------- 

Vypuštěná témata: 

• ------------------------- 
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Předmět: Ov Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: 

• Člověk v čase 

• Obec, region, kraj 

Částečně realizovaná témata: 

• Naše vlast 

• Mezilidské vztahy ve společnosti 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  

Vypuštěná témata: 

• Rodina 

 

Předmět: Dějepis Ročník: 6.  

Plně realizovaná témata: 

• Vše dle ČRU 

Částečně realizovaná témata: 

• Nic 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  Nic 

Vypuštěná témata: 

• Nic 

 

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: 

• Vše dle ČRU 

Částečně realizovaná témata: 

• Nic 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Nic 

Vypuštěná témata: 

• Nic  

 

Předmět: Pracovní výchova Ročník: 6.  

Plně realizovaná témata: 

• Vánoční a velikonoční dekorace (práce s materiály) 

Částečně realizovaná témata: 

• Design a konstruování 

• Pěstitelské práce 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  Práce s laboratorní technikou 

Vypuštěná témata: 

•  
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Předmět: Osobnostní a sociální výchova Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: 

• Pravidla třídy, rodina,  

• Komunikace,  

• Zdravý způsob života, stavy ohrožující lidský život 

Částečně realizovaná témata: 

• Atmosféra, práva a povinnosti v rodině 

• Chodec  

• Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  

Vypuštěná témata: 

•  

 

Předmět: F  Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: 

• Tělesa a látky, délka, objem, hmotnost, čas, teplota, hustota, gravitační síla a gravitační 
pole 

Částečně realizovaná témata: 

Souvislost rychlosti, dráhy a času, základní elektrické obvody, magnetické vlastnosti látek 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Základní elektrické obvody, magnetické vlastnosti látek  

Vypuštěná témata: 

•  

 

Předmět: Informatika Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: 

• Elektronická pošta 

• Prezentace 

• Textový editor 

• Bezpečnost při práci s PC 

Částečně realizovaná témata: 

• Počítačová grafika 

• Digitální fotografie 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  

Vypuštěná témata: 

•  
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Předmět: Přírodopis Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: 

• Opakování pojmů 5. ročníku 

• Země a život 

• Třídění organismů – základní projevy a podmínky života, potravní vztahy 

• Mikroskop 

• Kroužkovci 

• Členovci - pavoukovci 

Částečně realizovaná témata: 

• Buňka 

• Nebuněčné organismy – viry 

• Jednobuněčné organismy – bakterie, sinice 

• Nižší rostliny - řasy 

• Jednobuněční živočichové – prvoci 

• Houby 

• Lišejníky 

• Mnohobuněční živočichové – žahavci, ploštěnci, hlísti 

• Měkkýši – plži, mlži, hlavonožci 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  Hmyz - proměna dokonalá, nedokonalá 

• Nahosemenné rostliny - jehličnany 

Vypuštěná témata: 

• Mechorosty 

• Kapradiny 

 

 

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: Atletika 

•  

Částečně realizovaná témata: Míčové hry 

•  

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: Florbal 

•   

Vypuštěná témata: Gymnastika 

•  
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Předmět: Přírodopisná praktika Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: 

• Základy mikroskopování - zhotovení mikroskopického preparátu 

• LP – nálevníci 

• LP kroužkovci 

• Pavoukovci 

Částečně realizovaná témata: 

• --- 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

•  

Vypuštěná témata: 

• Stavba a funkce orgánů člověka-srdeční činnost-měření tepové frekvence (klidová, po 
fyzické zátěži) Kůže-otisky prstů – přesunuto do 8. roč. 

• Pohybová soustava-pozorování a úkoly svalů horní a dolní končetiny – přesunuto do 8. roč.  

• Trávicí soustava-pozorování chrupu, Dýchací soustava-měření kapacity plic, frekvence 
nádechu a výdechu – přesunuto do 8. roč. 

• Složení naší stravy-původ oblíbeného jídla (rostlinná a živočišná potrava)   

• Onemocnění spojená s potravou-příčiny vzniku-prevence 

 

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: 

• Zobrazování přírodních forem 

• Roláž 

• Kolorovaná kresba 

Částečně realizovaná témata: 

• Obraz podle návodu  

• Kresba 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• Velikonoční dekorace 

• Estetika-výtvarné možnosti materiálů 

• Písmo 

Vypuštěná témata: 

• Zobrazování výtvarného celku–zátiší 

• Velikonoční dekorace 

• Dekorativní pojednání obydlí (domov, škola) - barevné návrhy 

• Estetika-výtvarné možnosti materiálů  

• Písmo 
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Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. 

Plně realizovaná témata: 

• Lesson 1: INTRODUCTION 
- přesunuto ze škol. roku 2019/2021: základní a řadové číslovky, vlastní jména 
- pozdravy, zdvořilostní fráze, neurčitý člen, pokyny ve třídě (rozkaz. způsob) 
- popis obrázku, vazba there is/there are 

• Lesson 2: FRIENDS and FAMILY 
- slovní zásoba: státy světa, národnosti, rodina, představování lidí, data 

- časování slovesa být (krátký a dlouhý tvar) 

• Lesson 6: PEOPLE 
- čtení s porozuměním – lidé z různých koutů světa 
- umění – popis lidí z obrázku 

Částečně realizovaná témata: 

• Lesson 3: MY WORLD 
- časování slovesa „have got“, konverzace: povídání o domácích mazlíčcích 
- postavení přídavného jména ve větě (SVOMPT)  

• Lesson 4: TIME 
- vyjádření času, fráze: „What is the time?, předložky času in, on, at,  
- slovní zásoba: denní rutina, volnočasové aktivity, hudební nástroje 
- present simple tense (přítomný čas prostý) ! –s ve třetí osobě 
- předmětná zájmena (me, you, him, her, …) 

• Lesson 5: PLACES 
- slovní zásoba: můj pokoj – nábytek, místnosti v domě, místa ve městě 
- nakupování zboží v obchodě, předložky místa (in, on, under, next to, behind,…) 
- Is there? Are there? = tvoření otázek, some / any 
- ukazovací zájmena (this/these, that/those) 
- čtení a psaní-popis bytu, can/can´t + činnostní slovesa 
- slovní zásoba: popis osob (vzhled), základní zdravotní péče, oblečení 
- použití „have got“/“be“ při popisu osoby, příslovce a jejich tvorba 
- present continuous x present simple tense 

Témata přesunutá do školního roku 2021/2022: 

• minulý čas prostý vybraných sloves, vyjádření budoucnosti pomocí will 

Vypuštěná témata: 

• sporty v Anglii a USA, základní matematické symboly 

 

 

 


