
Třída: 6. C   
 

20. 4. - 24. 4. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice: Podmět učebnice str. 96 opsat modrou tabulku, 96/ cvičení 1, 3; 

97/ 4, 6 

Literatura- vlastní četba 

Sloh - uč. str. 139/ 13 a, 15 b; 139/ opsat oranžový rámeček 

 

Anglický jazyk 

Skupina MV 

Opakování učiva 4. lekce 

pracovní sešit: str. 42/1, 2, 3, 4 

Slovní zásoba 

 http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=anglictina004

&jmeno_predmetu=anglictina&typ_cviceni=TO&typ_odpovedi=radio&pocet

_moznosti=3&typ 

Skupina LB 

učebnice str. 48 cv. 1,2; Pracovní sešit str. 76 4.4. - přečíst pravidla, cv. 1, 2 

str. 38 - vyfotit a poslat na můj školní e-mail  

Matematika Osová souměrnost – pracovat dle zaslaného materiálu 

Informatika 
Excel - podívej se na video se základními funkcemi v programu 

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

Dějepis 

PELOPONÉSKÁ VÁLKA 

-    podívat se na video  https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg 

-    podle učebnice s. 86 doplň pracovní list (bude vložen na Google 

Classroom) (pracovní list můžeš buď vytisknout, doplnit a nalepit do sešitu, 

nebo text z pracovního listu opiš do sešitu a doplň - podle možností) 

 

Občanská výchova 

Najít rozdíl mezi seriózními a bulvárními novinami (zprávami)- vzhled, 

obsah, propaganda; nejlépe na internetu najít stránku seriózní a bulvární, nebo 

porovnat seriózní a bulvární tisk 

 

Fyzika Teplota - zápis udělat podle zaslaného materiálu  

Přírodopis 

 Podle zaslané prezentace zapsat poznámky Savci – úvod + sudokopytníci 

 slide č. 1 – 5 

 

Zeměpis 

Zajímavosti severní Afriky – státy. Přečti si text na str. 19 (najdeš na 

zeměpisném webu – 6. ročník – Materiály), vypiš si to, co tě zaujme do sešitu 

formou poznámek a odpověz na otázky k opakování. Můžeš se podívat na 

dokument o Egyptě – Cestománie Egypt – dar Nilu. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-

cestomanie/201323232400017-egypt-dar-nilu/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6srjs8mdtg
https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/201323232400017-egypt-dar-nilu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/201323232400017-egypt-dar-nilu/


Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Soco bate vira  - tanec 

https://www.youtube.com/watch?v=zk_3onMpwwU&list=PL389KnvpF_t2P

7Z8ZIDzOy1LX5VpwI-zz&index=3 

Soco bate vira - slova 

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

Výtvarná výchova Zmutované zvíře – dokončit práci. 

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%  

odkaz 3. - fb pod jménem "U.B.F - Ultimate Buffi Fitness" 

 

Výchova ke zdraví 

Přečíst a udělat zápisky ze strany 57 (bezpečné prostředí ve škole). 

Viz. http://zakladniskolacheb.cz/wp-content/uploads/V%C3%BDchova-ke-

zdrav%C3%AD-9.ro%C4%8Dn%C3%ADk.pdf 

 

Pracovní výchova 

Skupina HA 

Zelenina – pracujte dle zaslaného materiálu 
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