
Předmět Ročník Téma, znalosti, dovednosti 

Český jazyk 6. ročník Mluvnice - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, 
slovesa 
Literatura - báje, pohádka, bajka 
Sloh - vypravování, popis osoby, popis předmětu 

Matematika 6. ročník 1. Desetinná čísla 
2. Rovinné útvary 
3. Krychle a kvádr 
4. Úhel 
5. Trojúhelník 
6. Osová souměrnost 
7. Slovní úlohy 

Fyzika 6. ročník Látky a tělesa 

vlastnosti pevných, kap. a plynných látek, částicové složení látek, 
atomy, molekuly, ionty 

Vzájemné působení těles, gravitační síla, gravitační pole, měření 
síly, elektrické vlastnosti látek, elektrické pole, magnetické 
vlastnosti látek, magnetické pole  

Porovnávání a měření fyzikálních veličin 

délka, hmotnost, objem, teplota, čas, hustota látky 
Elektromagnetismus 

elektrický obvod, el. proud a el. napětí, el.vodiče a izolanty, 
tepelné elektrické spotřebiče, pojistky, magnetické pole cívky s 
proudem 

Přírodopis 6. ročník buňka, fotosyntéza, viry, jednobuněčné organismy, řasy, houby, 
lišejníky, žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, členovci 
(pavoukovci, korýši, hmyz) 

Zeměpis 6. ročník 1. Země a vesmír ( tělesa Sl. soustavy, čas a datum, střídání 
dne a noci, střídání roč. období…) 

2. Globus a mapa ( zem. síť, práce s mapou, měřítko mapy, 
vzdálenosti na mapě…)¨ 

3. Přírodní složky Země ( litosféra,  atmosféra, hydrosféra…) 
4. Regionální zeměpis ( oceány, polární oblasti, Afrika ) 

Občanská 
výchova 

6. ročník 1. Rok v jeho proměnách a slavnostech 
2. Činnosti lidí 
3. Rodina, domov 

Anglický 
jazyk 

6. ročník Konverzační témata: 

 Já a moje rodina 

 Volný čas, denní režim 

 Dny v týdnu, měsíce, roční období, datum 

 Jídlo a pití  

 Zvířata 

Mluvnice: 

 Stupňování víceslabičných přídavných jmen 

 Přivlastňovací zájmena 

 Řadové číslovky 

 Přítomný čas prostý a průběhový 

 Minulý čas prostý 

 Budoucnost s going to a will 



Německý 
jazyk 

6. ročník Škola, narozeniny 
Rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě daných tematických 
okruhů, komunikuje v jednoduchých běžných situacích. 

Dějepis 6. ročník 1. Pravěk ( doba kamenná, doba kovů ) 
2. Starověk ( Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína ) 
3. Starověké Řecko ( Athény, Sparta, kultura a život ) 
4. Starověký Řím ( republika, císařství, křesťanství, kultura a 

život ) 

 


