
Třída: 6. C   
 

  

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Mluvnice: učebnice str. 83 - přepsat modré rámečky do sešitu (skloňování 

číslovek základních), 83/1, 84/2, 3 

 

Literatura: vlastní četba + čtenářský deník 

 

Anglický jazyk 

Skupina MV 

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. 

 

Skupina LB 

Pracovní list Velikonoce Easter bude umístěn na mých stránkách pro 

ruštinu, odkaz bude na stránkách školy. 

Matematika 

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

následující materiály: 

 

Vrcholové a vedlejší úhly - pracovat podle pokynů uvedených v textu  

Sčítání a odčítání úhlů -  procvičování 

 

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 

-  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 Najít video na internetu popisující vandalské chování a příklady. 

Fyzika 

 Měření objemu pevného tělesa  

 učebnice str. 78, 79 – pozorně přečíst, zápis udělat podle zaslaného      

 materiálu (mailem) 
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Přírodopis 

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

umístěné potřebné materiály. 

Přečíst učebnice str. 45.  Podle prezentace zapsat poznámky Ptáci –  

1. až 3.slide  (!u slide č. 2 – nakreslit a popsat obr. 67 Peří uč. str. 45) 

 

Zeměpis 

Text Problémy současné Afriky str. 17 ( na http://1zs.dobris.cz/webove-

stranky-trid  Zeměpis – 6. třída). Přečíst text, vypsat poznámky a 

vypracovat otázky k opakování. 

Podívat se na video na Youtube: Centrum Narovinu – Jak se žije v Africe. 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=iFzTyGacjuY 

 

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 HA 

Prezentace na vybranou léčivou rostlinu (zpracováno na Informatice) zaslat 

na e –mail (hadamovska@1zsdobris.cz) 

Zpracovat na A4 informace o domácím mazlíčkovi, kterého máš nebo 

kterého bys chtěl mít. Vypracované informace vyfotit a poslat na e –mail 

(hadamovska@1zsdobris.cz) 
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