
Třída: VI. B 

14. 4. – 17. 4. 

 

 

  
Předmět: Vzdělávací nabídka 

Český jazyk a 

literatura 

Tento týden se budeme soustředit na sloh. V učebnici na straně 134 najdete téma 

Dopis, pročtěte si vše až do strany 136. Do sešitu na sloh si vypište nejdůležitější 

informace z modrých tabulek a koukněte se na ukázkové dopisy na tomto webu: 

https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/dopisy/#axzz6IRHukIcg . V závorce je vždy 

hodnocení (jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší). Vyberte si dva dopisy 

s rozdílným hodnocením a do sešitu na sloh si napište jejich názvy. Poté je 

porovnejte. Napište, proč asi jeden dostal tak dobré a druhý tak špatné hodnocení. 

V čem je ten jeden lepší? Co tomu druhému chybí? Vše si zapište do sešitu ideálně do 

dvou sloupečků. Hodnotit můžete na základě informací z učebnice. Dále se věnujte 

četbě své knihy a klidně si do sešitu na literaturu pište důležité momenty z knihy, 

abyste to nezapomněli. Pokud si s něčím nebudete jistí, napište mi na 

cermakova@1zsdobris.cz. Jsem tu pro vás. 😊 

 

Anglický jazyk 

p. uč. Housková 

1. Online výuka. Ve středu se opět uvidíme online, pozvánku pošlu emailem. 

2. Rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény: pracovní sešit: 

35/5,6; 36/1,2. Jdi na: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3144, zahraj si tam hru 

na dělení počitatelných a nepočitatelných podst. jmen. 

p. uč. Veselková 

učebnice str. 50/1 - Apple Crumble - přečíst si pracovní postup (neznámá slova 

vyhledat v prac. sešitě na str. 83/4D) 

pracovní sešit str. 40/1,2 

Pokud chcete, vyfoťte doma oběd nebo večeři, kterou máte rádi, anglicky ji 

pojmenujte a pošlete mi na veselkova@1zsdobris.cz - potřebuji inspiraci :-) 

Zopakovat si použití some/any a počitatelná/nepočitatelná podstatná jména 

na https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=countable 
 

Matematika 

Učebnice Ma - 3.díl – Trojúhelník – str. 50-52 pročíst, do ŠS – str. 50/dva rámečky, 

52/2, 4A, 5A -  

pro kontrolu můžeš opět cvičení zaslat na culikova@1zsdobris.cz 

Doporučuji procvičení daných témat na: http://1zs.dobris.cz/digitalni-ucebni-

materialy,  https://dumat.webnode.cz/sestka/ 

 

Informatika 
Pokračuj na zadané práci z minulých nabídek. 

 

Dějepis 

ATHÉNY V DOBĚ PERIKLOVĚ 
- přečíst text uč.s.84-85 

- udělat zápis do sešitu s názvem Athény v době Periklově tak, jak to běžně děláme, 

tzn.: 

  vytisknout a nalepit (nebo opsat) níže uvedené otázky a napsat na ně pomocí 

učebnice stručné!! odpovědi 

Otázky: 
1. Kdo to byl Perikles a kdy a kde žil? 

2. Jak Perikles zajistil, aby se na řízení státu mohli podílet všichni Athéňané? 

3. Které důležité stavby za Perikla v Athénách vznikly? 

4. Jaké postavení měly Athény ve východním Středomoří? 

5. Proč klesala obliba Athén? 

- podívat se na výukové video https://www.youtube.com/watch?v=_VWTqeGXzic 
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Občanská výchova 
Není v rozvrhu pro tento týden. 

 

Fyzika 

ČAS – fyzikální veličina 

Učebnice str. 95 – 100 přečíst. Zápis na daném odkazu, přepsat, popřípadě vytisknout 

a vlepit do sešitu. 

https://jane111.chytrak.cz/Fyzika6.html    →  6ročník  →  Duben  →   

→ Čas, měření času. 

 

Přírodopis 
Prostudovat učebnici str. 56 - 61 a udělat zápisky do sešitu. 

 

Zeměpis 

Hydrosféra - opakování – ze sešitu, příp. z učebnice str. (61-74)- jakmile bude 

spuštěna jednotná platforma Google Classroom – pozvu Vás do kurzu a budeme 

procvičovat, opakovat, hodnotit 

Pedosféra – práce s učebnicí – přečíst s porozuměním – str. 84-86 

 

Hudební výchova 

Soco bate vira  - tanec 

https://www.youtube.com/watch?v=zk_3onMpwwU&list=PL389KnvpF_t2P7Z8ZIDz
Oy1LX5VpwI-zz&index=3 
Soco bate vira - slova 

https://www.youtube.com/watch?v=31B7m4aVUh0 
 

Výtvarná výchova 
Není v rozvrhu pro tento týden. 

 

Tělesná výchova 

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

Zacvič si doma 

odkaz č. 1: https://www.youtube.com/watch?v=JHCK74QRlvE cvičení s českými 
výsadkáři  
odkaz č. 2: https://www.youtube.com/watch?v=A47zwWsjXgs rozcvičení a protažení 
 

Výchova ke zdraví 

Vyhledat na internetu k čemu slouží reklamy a do sešitu napsat tři jakékoli reklamní 

slogany na potraviny. 

 

Pracovní výchova 
Vypsat do pracovního sešitu léčivé rostliny, které znáš. Jednu si vyber a napiš referát. 
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