
Třída: 6.A 
 

  

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk 

a literatura 

Mluvnice: učebnice str. 81 cv. 8, 82/9, 10, 13, 14 + přečíst na str. 83 modré rámečky a 

tabulky 

Literatura: vlastní četba 

Sloh: zpráva a oznámení z minulého týdne- zkontrolovat podle učebnice a upravit 

 

Anglický 

jazyk 

L. Babčáková 

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Přečíst výklad v pracovním sešitě na str. 

75 4.1.-4.3., nejdůležitější vypsat do školního sešitu. Udělat cv. 5b v učebnici na str. 45. 

Pracovní sešit str. 36 cv. 3,4 (poslechni si CD k pracovnímu sešitu,  

pokud to jde), 5, 6. PS vyfoť a pošli mi na školní mail. 

  

A. Šimonovská 

- nadále opakovat slovesa a časy (zadání procvičování a následně řešení budu zasílat na 

Freda) 

- učit se slovíčka 4A (Jídlo – Food) 

Pracovní sešit – ze str. 75 přepsat do sešitu 3.8 – 3.10 – nadpis = Past simple – 

questions 

Další úkoly dle naší domluvy na Fredovi a Skypu – hlavní téma = otázky v minulém 

čase (viz výše) 

Matematika 

Práce s úhloměrem – uč. str. 12, 13 – důkladně prostudovat, při studiu používat vlastní 

úhloměr. 

Na stránkách školy (Informace - Webové stránky tříd a předmětů – Matematika 6 ) jsou 

umístěné následující materiály: 

PL – procvičování přenášení úhlu, osa úhlu, převody 

Druhy úhlů – pracovat podle pokynů uvedených v textu  

 

Informatika Pokračovat v zadaném úkolu. 

Dějepis 

Řecko-perské války 

-    uč.s. 83-84 přečíst a napsat stručné poznámky do sešitu (celkem 3 bitvy: kdy, kde, 

kdo proti komu, kdo zvítězil a pak také v jakém boji byli dobří Athéňané a v jakém 

Sparťané - moře a souš) - Kdo máte v sešitě nalepený pracovní list Řecko-perské války, 

je to ono, stačí ho doplnit. Kdo v pondělí chyběl, když jsme si ten pracovní list lepili, 

napíše výpisky podle těchto pokynů!!!  

 

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 - značka fyzikální veličiny a jednotky + vzorové příklady - výklad: 

https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI  

 

Přírodopis 

 

Dále pracovat na úkolech z minulého týdne.  

 

https://www.jsns.cz/lekce/15640-faridullah-ma-dnes-volno
https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI


Zeměpis 

HYDROSFÉRA- 1) na základě úkolu z minulého týdne provést zápis do sešitu – 

nadpis-Povrchová voda na souši (uč. str. 65-70) – ledovce, říční síť+ povodí, průtok; 

voda se zpomaleným oběhem – jezera, umělé vodní nádrže (rybníky, přehrady) 

2) opakování – otázky str. 70/1-7 

3) práce s učebnicí – čtení – Podpovrchová voda (str. 71-74)  

 

Hudební 

výchova 
Zpívat oblíbené písničky z youtube  

Výtvarná 

výchova 

Velikonoční přání – kresba nebo malba, velikost A4.  Na obrázek umístit, zvíře, květinu 

a doplnit jednoduchým textem  

Tělesná 

výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností žáků  

po celou dobu uzavření škol.   

 

Výchova ke 

zdraví 

Dokončit 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%20zd

rav%C3%AD/vkz_6+8rocnik.htm  

 

Pracovní 

výchova 

Vymyslet minimálně jedno další využití použité PET lahve a nápad realizovat. Fotky 

posílejte na mail, jako předmět uveďte PV. Prosím poslat i fotografii úkolu z minulého 

týdne (stačí po Velikonocích).  

 

 

http://www.1zsdobris.cz/
http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/19.%C4%8Clov%C4%9Bk%20a%20zdrav%C3%AD/vkz_6+8rocnik.htm
http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/19.%C4%8Clov%C4%9Bk%20a%20zdrav%C3%AD/vkz_6+8rocnik.htm

