
Třída: 6.A 
 

6. 4. – 8. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice: učebnice str. 83 - přepsat modré rámečky do sešitu (skloňování 

číslovek základních), 83/1, 84/2, 3 

 

Literatura: vlastní četba + čtenářský deník  

 

Anglický jazyk 

p. uč. L. Babčáková 

pracovní list Velikonoce Easter bude umístěn na mých stránkách pro ruštinu 

na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid  

 

p. uč. A. Šimonovská 

- nadále opakovat slovesa a časy (zadání procvičování a následně řešení 

budu zasílat na Freda) 

- učit se slovíčka 4A (Jídlo – Food) 

Další úkoly dle naší domluvy na Fredovi a Skypu – hlavní téma – 

Počitatelnost podstatných jmen 

(napsat jako nadpis do sešitu, přečíst a udělat výpisky ze str. 75 a 76 – 4.1 – 

4.6 – poté probereme společně) 

 

Matematika 

Na stránkách školy http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid  - Matematika 6 

jsou umístěné následující materiály: 

Vrcholové a vedlejší úhly - pracovat podle pokynů uvedených v textu 

Sčítání a odčítání úhlů -  procvičování  

 

Informatika Pokračovat v zadaném úkolu. 

Dějepis 

Řecko-perské války 

-    zhlédnout dokument Bitva u Marathonu (viz odkaz) a pak napsat do 

sešitu stručně odpověď na otázku: 

 Jak souvisí olympijská disciplína maratonský běh s bitvou u Marathonu? 

(Není to nový zápis. Patří to stále k řecko-perským válkám!) 

https://www.youtube.com/watch?v=eeQnyGPyxNM  

 

Občanská výchova 

Zhlédnout https://www.jsns.cz/lekce/15640-faridullah-ma-dnes-volno, pak 

stáhnout v pdf  „Obyčejný den“ – pod videem – vyplnit tabulku na str. 3 

v tomto dokumentu. Napište vzkaz (5 – 10 vět) pro Faridulláha.  

Práce je i na další týden, vzkazy mi pošlete na mail. Předmět mailu: OV - 

vzkaz  

Fyzika 

Hustota látky - příklady k procvičování:  

https://www.zsvaclav.cz/aktivity-skoly/dokumenty-pro-zaky/3979-fyzika-

priklady-k-procviceni  

 

Přírodopis 

Dodělat předešlé úkoly a vyfotit vypracovaný pracovní sešit str. 12, 13 a 

přeposlat na můj školní e-mail (cisarova@1zsdobris.cz). Budu kontrolovat a 

hodnotit cvičení 25-29. 

  

http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid
http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid
https://www.youtube.com/watch?v=eeQnyGPyxNM
https://www.jsns.cz/lekce/15640-faridullah-ma-dnes-volno
https://www.zsvaclav.cz/aktivity-skoly/dokumenty-pro-zaky/3979-fyzika-priklady-k-procviceni
https://www.zsvaclav.cz/aktivity-skoly/dokumenty-pro-zaky/3979-fyzika-priklady-k-procviceni
mailto:cisarova@1zsdobris.cz


Zeměpis 

Hydrosféra  

1) na základě úkolu z minulého týdne – zápis do sešitu – podpovrchová 

voda (str. 71-74)- podpovrch. voda (půdní a podzemní), kras, jeskyně 

2) opakování – otázky str. 70/1-9  

 

Hudební výchova Zpívat oblíbené písničky z youtube  

Výtvarná výchova 

Velikonoční  vajíčko – kresba, velikost A4.  Kraslici netradičně dozdobit 

školními motivy – geometrické tvary, vzorce z F, M… vyjmenovaná slova… 

  

Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností 

žáků po celou dobu uzavření škol.   

 

Výchova ke zdraví 

Zopakovat potraviny dle DUM na stránkách školy - www.1zsdobris.cz - 

DUMy - Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví 6. a 8. ročník - Potraviny 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/19.%C4%8Clov%C4%9Bk%

20a%20zdrav%C3%AD/vkz_6+8rocnik.htm  

 

Pracovní výchova Dodělávat aktivity z předchozích týdnů a poté poslat na mail.  
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