
Třída:  VI. B  

  

  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a 

literatura 

Vše písemně do sešitu: 

Učebnice str. 55/4, str. 56/tabulka, cvičení 1,2,4, str. 57/tabulka, cv. 

2,3,5, jazykový rozbor, str. 58/tabulka, cv. 3,4,5, str. 59/tabulky, cv. 

7a, 8a, jazykový rozbor, str. 60/tabulka, cv. 1,2,3,4,5, str. 61/tabulky, 

cv.4,5,6, str. 64/cv. 5,6,8,9, str. 65/tabulky, cv. 1,2a,2b,3, str. 

66/tabulky, cv. 4,5,6,7, str. 67/cv. 10a, jazykový rozbor 

  

Anglický jazyk 

1. skup. – PS- 28/1,3, 29/4,5,  32/1, učit se nepravidelná slovesa, 

Po návratu test minulý čas (tzv. svatá trojice) 

       2. skup. – PS – str.34- 39 (kromě poslechů), učebnice – 44/4b, 

45/5b,  47/3b,  51/3b – vše do sešitů 

Matematika 

Učebnice Ma-3.díl – Úhly – str.5-27 – opakování,  

do ŠS – str. 11/9, 15/8, 20/6, 26/17, 27/1-7 

Osová souměrnost – str.28-39 – procvičování, do ŠS – str.33/1, 

34/3  

Dějepis 

Kultura ve starověkém Řecku – vypracovat projekt na A4, vybrat si 

jedno téma dle svého zájmu viz uč. str. 90 – 97(Náboženství, písmo a 

literatura, Věda, Divadlo, Výtvarné umění, Architektura, 

Hry(olympijské) 

Občanská výchova 
Do sešitu – Kulturní instituce v obci, co nabízejí, jak využíváš 

                    Prostředky masové komunikace, vyhledej a popiš. 

Fyzika 
Objem, učebnice str. 74 – 79, procvičování.  

Zpracování otázek  str. 77,  otázky 1, 4,  úloha 1,2,3,4,6.  

Vypracování údajů u všech odměrných válců s kapalinou v sešitě. 

Přírodopis 
Uč. str. 45-50 - přečíst + zápisky ( ptactvo - dravci, sovy, šplhavci, 

pěvci) + obrázek do sešitu.  

Zeměpis 

Opakování – Hydrosféra – rozložení vody na Zemi ( ze sešitu) 

                      Oceány a moře – ze sešitu (případně učebnice str. 61-62) 

Práce s učebnicí – přečíst 1) vlastnosti a pohyby mořské vody                                                                     

(učebnice str. 63-64) 

                                           2) Ledovce, řeky a jezera  

                                                (učebnice str. 65 -70) 

Hudební výchova Texty písní  

Výtvarná výchova 

Najít si na informace o onemocnění COVID-19 a schéma 

koronaviru a vytvořit informační leták nebo plakát na téma: „Jak 

zabránit onemocnění“. Formát stránky: A4 

Tělesná výchova Každé ráno si dobře zacvič☺ 

Výchova ke zdraví 
Pokuste se sestavit zdravý jídelníček - napsat a namalovat do sešitu 

stravu na jeden den (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře).  

Pracovní výchova 

Do sešitu    

Výběr okrasné rostliny – její název (může být i latinsky), popis, 

způsob pěstování a péče o ní. 

 


