
Třída: 6.A 
 

20. – 24. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

ČJ- 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 

Sk. Babčáková 

Připojte se ke kurzu angličtiny v Google Classroom, pokyny a kód obdržíte 

od třídního učitele. Pokud to nejde, 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. 

Sk. Šimonovská 

- nadále pravidelně procvičovat slovesa a probrané časy 

- nadále procvičovat „Food and drinks“ + výrazy množství: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lang

uage_(ESL)/Food_and_drinks/Food_pl51596al, 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lang

uage_(ESL)/Food_and_drinks/Practice_zi19116ii 

PS 39/4, 5 

- procvičovat počitatelnost: PS 41/5, 6; 42/2, 3 

- pokračovat v četbě knihy na Fredovi (dle vlastního tempa, ale pravidelně 

každý týden); pokud někdo nemůže přílohu zobrazit, přečte si text v učebnici 

na str. 46 – vždy se soutředit na porozumění, schopnost shrnout příběh do 

několika málo vět a vybrat z každé přečtené stránky vybrat 5 nových 

slovíček, které se naučím – poté budeme dle domluveného termínu 

konverzovat na Skypu 

- řešení k úkolům opět zveřejním ke konci týdne na Fredovi 

Matematika 

Osová souměrnost 

- pracovat podle pokynů uvedených na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky 

 

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, který najdeš 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) 

-    pokud nemáš možnost pracovat v Google Classroom, pouze vypracuj do 

sešitu výpisky na toto téma z učebnice s. 86 

 

Občanská výchova 
- pokračovat v zadané práci 
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Fyzika 

Výpočet hmotnosti tělesa 

https://www.youtube.com/watch?v=ZohEP-01JyA 

https://www.youtube.com/watch?v=mXr2y2Yp8zw 

 

Přírodopis 

Prostudovat učebnici str. 62-66 a napsat zápisky do sešitu + pracovní sešit 

str.13/30. 

 

Zeměpis 

Pedosféra – na základě úkolu z minulého týdne – zápis do sešitu (nadpis 

„Pedosféra“) – str. 84-86-zvětrávání, půdy, úrodnost nebo str. 86 – 

Zapamatujte si….  

práce s učebnicí-Biosféra – živý obal Země-str. 87-90-přečíst + zápis do 

sešitu- nadpis „Biosféra“ + opsat Zapamatujte si… str.90 

 

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 

Vytvoř ilustraci k citátu: 

„Buďme rozumní a přidejme osmý den v týdnu, který bude výlučně určen pro 

čtení." 

Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností 

žáků  

po celou dobu uzavření škol.   

 

Výchova ke zdraví 

Vypracuj pracovní list s. 19 - odkaz: https://zs-

zelatovska.cz/upload/files/VkZ_prac(1).pdf . Pokud je to možné, pošli 

na fialova@1zsdobris.cz 

 

Pracovní výchova 
Pečovat doma o semínka až do poloviny května (aby nám nezmrzla!) 
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