
Třída: 6. C   
 

 

 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 

Skupina MV 

Procvičovat slovní zásobu Food and Drink na 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ (Food 1,2,3) 

Zopakovat si určování množství: u počitatelných podst. jmen: two apples, 

three oranges,... x u nepočitatelných podst. jmen: a cup of coffee, a loaf of 

bread,... 

učebnice: str. 49/4 a,b (ústně), str. 54/3a (písemně do školního sešitu) 

pracovní sešit: 

str. 38/3 a str. 39/5  (ústně, pokud nemají hotovo, dokončit písemně) 

ytvořit na čtvrtku nebo papír A4 jídelníček (může být i v elektronické 

podobě), který bude obsahovat 5 chodů (snídani, svačinu, oběd, svačinu a 

večeři) - vždy jídlo i pití. POZOR NA URČENÍ MNOŽSTVÍ.  

Do 5.4. poslat na veselkova@1zsdobris.cz 

Skupina LB 

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. 

Matematika 

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

používat vlastní úhloměr.  

Na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid – Matematika 6) jsou 

umístěné následující materiály: 

PL – procvičování přenášení úhlu, osa úhlu, převody 

Druhy úhlů – pracovat podle pokynů uvedených v textu. 

Informatika 

Vytvořte prezentaci na téma: Oblíbený sportovní tým/ taneční tým/ sport 

Název a logo, historie,  úspěchy, nejlepší hráči/ sportovci, hymna klubu/ 

slogan, proč právě tento klub / sport, co bych udělal jinak, kdyby mi klub 

patřil / co bych na tomto sportu zlepšil nebo předělal - 7 slidu 

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 x souš) 
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Občanská výchova 
Navázání na téma z minulého týdne.  Jaké chování ti přijde jako vandalské? 

Udělal jsi podle sebe někdy něco vandalského? Proč? 

Fyzika 

Dokončit práci z minulého týdne: 

Na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid – Fyzika jsou umístěné 

potřebné materiály: 

Odměrné válce  +  Měření objemu kapalného tělesa (tabulka) 

vyplnit tabulku podle vyobrazených odměrných válců (č. 6 – 10). 

Přírodopis 

Na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid – Přírodopis 6. r. jsou 

umístěné potřebné materiály. 

Přečíst uč. str. 43 – 44, podle prezentace Obratlovci – obojživelníci, plazi 

vypracujte poznámky. 

Zeměpis 

Text Zemědělství str. 14, Průmysl a služby Afriky (str. 15) (text naleznete 

na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid – Zeměpis – 6. třída). Přečíst 

text, vypsat poznámky a vypracovat otázky k opakování. 

Hudební výchova Najít na youtube oblíbené písničky a trénovat.  

Výtvarná výchova Detail květu z minulého týdne - barevná verze, technika libovolná 

Tělesná výchova 

Skupina KH 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností 

žáků.  

Skupina JK 

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  

odkaz č. 3: https://www.youtube.com/watch?v=FaC-DVQy2Aw 

30ti denní výzva, přičemž každý den ke každému cvičení  přidat vteřinu 

navíc 

odkaz č. 4: https://www.youtube.com/watch?v=PrLxvytR4yI  námět na 

opičí dráhu 

Výchova ke zdraví 

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

jsou to alternativní výživové směry). Vše vyfotit a poslat na školní e-mail 

(cisarova@1zsdobris.cz). 

Pracovní výchova 

Skupina ZK 

Zkuste načrtnout do sešitu "Prostorové kreslení" dle návodu: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LcWLe_f-wQk 
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