
Třída: VI.B 

6. 4. – 8. 4.  

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Pokračuj v zadaných úkolech. 

V mluvnici pokračovat v předchozích zadáních.  

Literatura: Každý nakreslí návrh kostýmu pro svou osobu v rámci projektu Dramatizace 

pověstí, zároveň kostým dle návrhu tvoří (navrhovat realisticky dle toho, co máte k dispozici). 

Čítanka str. 96-98: Přečíst pro inspiraci, do sešitu na sloh napsat svou pověst o tom, jak jste 

stvořili svou bytost. Zamyslete se nad tím, jak by vypadala, co by uměla, byla by nebezpečná? 

Rozsah: text na celou A4 + osnova.  

 

Anglický 

jazyk 

p. uč. Housková 

1. Na email houskovamo@1zsdobris.cz mi napište svoji emailovou adresu, kdo to ještě 

neudělal, příští týden si zkusíme popovídat online :-). Vysvětlím vám počitatelná a 

nepočitatelná podstatná jména. 

2. Pracovní sešit 36/1,2 

3. Na KAHOOT.IT je připravená hra, přihlas se svým jménem, ne přezdívkou. Heslo: 

035456. 

p. uč. Veselková 

Téma: Easter (Velikonoce) 

Podívat se na video https://www.youtube.com/watch?v=ZEb1GsqxhZc (téma SPRING = 

jaro) a https://www.youtube.com/watch?v=7yx2xIpNiQ4 (téma Easter = Velikonoce) 

Vytvořit slovníček na téma Spring and Easter. Obsahovat bude 20 slov, může být obrázkový 

nebo překladový, může být vytvořen ručně (poté naskenovat nebo vyfotit) nebo na počítači. 

Poslat do 12. 4. na veselkova@1zsdobris.cz 

 

Matematika 

Učebnice Ma - 3. díl – Trojúhelník – str. 47-49 pročíst,  

do ŠS – str. 47/rámeček, 48/rámeček,  

Zopakuj si rýsování: str.: 49/8 – pro kontrolu můžeš opět zaslat na culikova@1zsdobris.cz 

Doporučuji procvičení daných témat na: 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/09.%20Matematika%20a%20jej%C3%AD%2

0aplikace/m_6rocnik.htm, https://dumat.webnode.cz/sestka/  

 

Informatika Pokračuj na zadané prezentaci sportu.   

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 

Státní svátky dle odkazu si zopakuj. 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/2298-obcanskavychova/10-6-

rocnik/2299-clovek-a-cas?page=2&scroll=386 – kvízy a testy: Svátky v kalendáři 1, 2, 3  

 

Fyzika 

Dokončit, dopracovat zadaná témata minulých vzdělávacích nabídek. Objem, PL odměrné 

válce. 

 

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.  

 

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.  
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Hudební 

výchova 
Zpívat oblíbené písničky z youtube  

Výtvarná 

výchova 
Velikonoční přáníčko - volnou technikou  

Tělesná 

výchova 

Můžeš si zacvičit 

https://drive.google.com/open?id=19R-kunTo65iPDz6XpV-l50gtUiNiVs-v  
 

Výchova ke 

zdraví 

Dodělat předešlé úkoly (zdravý jídelníček, poruchy příjmu potravy a co jsou to alternativní 

výživové směry). Vše mi vyfotit a poslat na školní e-mail (cisarova@1zsdobris.cz). 

 

Pracovní 

výchova 
Do sešitu napsat recepty na dva zeleninové pokrmy.  
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