
Třída: 6.A 
 

11. – 15. 5. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

ČJ- Mluvnice: procvičování podmětu, přísudku a přívlastku např.: 
 

https://www.pravopisne.cz/2014/12/vyhledejte-ve-vete-zakladni-

skladebni-dvojici-test-10/ 

https://www.pravopisne.cz/2014/12/test-najdi-podmet-ve-vete-12/ 
https://www.pravopisne.cz/2014/10/test-privlastek-shodny-a-

neshodny-2-15/ 

https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-privlastek-shodny-a-
neshodny-12/ 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-2-

uroven/2475 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-neshodny-
1-uroven/2115 

 

Literatura: vlastní četba 
+ Google classroom 

 

Anglický jazyk 

Sk. Babčáková 

GC kód kurzu y 332zv2 nebo učebnice str. 51 cv. 3,4, pracovní 

sešit str. 40 cv. 1, 2, str. 41 cv. 4, 5,6 

Sk. Šimonovská 

- procvičování sloves a slovesných časů (soustředit se na minulý 

čas – buď po přihlášení stáhnout nebo bude na Fredovi 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-

simple-tense/past-simple-worksheet/15549)  

- vypsat a učit se slovní zásobu – PS, str. 84/5A (včetně „places“ – 

výslovnost a procvičování 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selL

anguage=cs, Page 56, Exercise 1b – poslouchejte, slovo zopakujte 

a najděte ho v seznamu slovní zásoby) – The Weather (výslovnost 

k poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=3zP_JshWQZ0) 

PS str. 44 

Dle svého tempa možno pokračovat v četbě knihy (nepovinné – 

jen pokud stíháte zadané úkoly) 

Matematika 

Trojúhelník 

- uč. str. 46 - 49; zápis do sešitu podle materiálu umístěného 
  na http://1zs.dobris.cz/webove-strankytrid 
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Informatika Pokračovat v práci na Google Classroom – kód zdxjeuk. 

Dějepis 

Římská říše – úvod 
-zhlédni video Římská říše 

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

-zopakuj si starověké Řecko -vypracuj kvíz v Google Classroom 

 

Občanská výchova 

- úkol je opět na další 3 týdny = odeslat zpracovaný (fotku) na můj 

mail ideálně do 29. 5.  

- vybrat jednu důležitou událost z českých dějin (od středověku po 

novodobou historii) a zpracovat jako komiks – kdyby někdo 

nevěděl, komiks vypadá  třeba takto 

https://www.hanackenoviny.cz/4284/historii-sternberka-nove-

priblizuje-zabavny-komiks/ - první obrázek)  - minimální počet 

obrázků je 9 a měly by být popsány (co se tam odehrává by měl 

říkat jak obrázek, tak i text) 

Fyzika 

Měření  teploty, jednotky teploty – PL  (pokus se vyplnit cvičení 4, 

5 a 12) a odeslat na: vavrovael@1zsdobris.cz 

https://jane111.chytrak.cz/F6/PL_22_teplota.mereni_1.pdf 
 

Přírodopis 

Prac. sešit str. 15/33,34 + video na YouTube - Rybníky a přehrady 

(https://www.youtube.com/watch?v=N9KRvjHFd7A&t=135s) 

 

Zeměpis 

Biosféra - opakování (šířkové pásy) 

Zeměpis světadílů a oceánů – materiál najdete pouze 

v příslušném kurzu na GC  
 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Pražské jaro - Jiří Bělohlávek. 

https://www.youtube.com/watch?v=N7kq_bEGq1U 
 

Výtvarná výchova 

Dokončování výtvarných prací. Má -

li někdo hotovo, pokračuje na: 

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

Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a 

možností žáků  
po celou dobu uzavření škol.   

 

Výchova ke zdraví 

Podívej se na animovanou dopravní výchovu – téma Cyklista - 

Výbava jízdního kola, přilba 
 (12 krátkých videí a testy) 

Odkaz:   https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-

vychova/animovana-dopravni-vychova/9-cyklista 
 

Pracovní výchova 
Připravovat svá semínka na venkovní výsadbu. 
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