
Třída: 6. C 

14. 4. – 17. 4.    

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice: uč. str. 93 opsat modré tabulky, 93/ cv. 3, 4 (a i b) 

         uč. str. 94 opsat modré tabulky, tabulku pozor, grafické znázornění,  

         uč. str. 93/ cv. 6, 7 (a i b) 

Literatura: Vlastní četba 

Sloh: uč. str. 138, přečíst modrou tabulku a opsat tučně zvýrazněné poznámky,  

         138/ 8 (a i b) 

 

Anglický jazyk 

Skupina MV 

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 

Skupina LB 

Jídlo. Učebnice str. 46 cv. 1 - přečti a přelož, slovíčka opiš do školního sešitu. Cv. 2 

- přečti a přelož pohádku. PS str. 36 

cv. 1, 2 - hotový úkol vyfotit a poslat na babcakova@1zsdobris.cz. 

Matematika 

Úhly - procvičování - vypracovat do školních sešitů učebnice str. 15 cv. 8;  

str. 18 cv. 1; str. 19 cv. 3; str. 20 cv. 4, 6; str. 24 cv. 9, 10, 12; str. 25 cv.14 

 

Informatika 
Excel - podívej se na video se základními funkcemi v 

programu https://www.youtube.com/watch?v=G6srjs8mdtg . 

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 

 

Občanská 

výchova 

Na internetu najít definici masové komunikace a vypsat do sešitu i s jejími 

prostředky. 
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Fyzika 

 Čas 

 učebnice str. 95 - 100 – přečíst, zápis udělat podle zaslaného materiálu  

 

Přírodopis 

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

potřebné materiály. 

Přečíst učebnice str. 46 - 49.  Podle prezentace zapsat poznámky Ptáci –  

od slide č. 4 až dokonce. 

 

Zeměpis 

Severní Afrika – str. 18 (materiál dostupný na http://1zs.dobris.cz/webove-

stranky-tridZeměpis – 6. třída) – přečíst a vypsat poznámky do sešitu, podívat se na 

dokument Na cestě po marockém Atlasu: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/216562260120011-na-

ceste-po-marockem-atlasu  

 

Hudební 

výchova 

Soco bate vira  - tanec 

https://www.youtube.com/watch?v=zk_3onMpwwU&list=PL389KnvpF_t2P7Z8ZI

DzOy1LX5VpwI-zz&index=3 

Soco bate vira - slova 

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

 

Výtvarná 

výchova 

Představte si, že jste se probudili na zmutované planetě. První, co byste uviděli po 

probuzení, je zmutované zvíře, které vzniklo kombinací dvou vám již známých 

zvířat. Jaká dvě zvířata si představíte? Zkuste je spojit dohromady a udělat z nich 

jedno. Z druhé strany obrázku napište: 

1. Jak se zvíře jmenuje? 

2. Co umí? Co je na něm zajímavého? 

3. Čím se živí? 

Ať se dílo daří. :-) 

 

Tělesná 

výchova 

Skupina KH 

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

Skupina JK 

odkaz 1. - https://www.youtube.com/watch?v=uW3-Ue07H0M –  

             rozcvičení a protažení 

odkaz 2. - https://www.youtube.com/watch?v=aUYRVSNz_VY –  

             Tabata – osm 20sekundových cviků prováděných na 100%  

 

Výchova ke 

zdraví 

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

slogany na potraviny.  

 

Pracovní 

výchova 

Skupina ZK 

Podle návodu načrtněte a narýsujte do sešitu krychli: 

https://www.youtube.com/watch?v=QzVLOjKTl5Q 
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