
Třída: 6. B 
 

20. 4. – 24. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Minulý týden jste si porovnávali dva dopisy. Tento týden je vaším úkolem 

napsat dopis mně. Napište mi například  jak se máte a jak vám jde učení z 

domova. Celý text by měl mít alespoň 8 vět, které nemusí být pravdivé. 

Klidně si něco vymyslete, hlavní je správnost slohového útvaru - dopisu. 

Vše najdete v učebnici. Dopis pošlete na email cermakova@1zsdobris.cz . 

 

Anglický jazyk 

p. uč. Housková 

Objednávání jídla v restauraci: 

Běž na násl. stránku. Dobře si prohlédni jídelní menu. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-

listening/ordering-food-cafe 
Pod menu najdeš nahrávku s objednáváním si jídla v restauraci. Pusť si ji 

kolikrát chceš. Pod nahrávkou najdeš 3 otázky (Check your understanding: 

multiple choice). Rozklikni je a pokus se odpovědět. Až budeš mít vše 

zodpovězené, ukáže se ti okno „Feedback“. Vyfoť mi ho a pošli 

na houskovamo@1zsdobris.cz. 
Následně se podívej na odkaz pod otázkami (Check your understanding: 

reordering) a pokus se poskládat věty v takovém pořadí, v jakém jsi je 

slyšel/a v nahrávce. Pokud ti to nepůjde poskládat v počítači, přepiš je do 

sešitu. Opět nafoť a pošli na houskovamo@1zsdobris.cz. 
p. uč. Veselková 

Opakování učiva 4. lekce 

pracovní sešit: str. 42/1, 2, 3, 4 

Slovní zásoba 

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

a004&jmeno_predmetu=anglictina&typ_cviceni=TO&typ_odpovedi=radio

&pocet_moznosti=3&typ_moznosti=RB3& 
 

Matematika 

Učebnice Ma - 3. díl – Těžnice a těžiště trojúhelníku –  

str. 53 - 56 pročíst, do ŠS – str. 54/rámeček + 54/1A, 2 

 – pro kontrolu můžeš opět zaslat na culikova@1zsdobris.cz 

Doporučuji procvičení daných témat na: 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/09.%20Matematika%

20a%20jej%C3%AD%20aplikace/m_6rocnik.htm,  

https://dumat.webnode.cz/sestka/ 
 

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=T6Y5UApm

CEg 

- 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 
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Občanská výchova 

Úkol je na další 3 týdny! (20. 4. – 4.5.)  

-Vyberte si z každé oblasti jednu významnou českou osobnost 20. století. 

sport 

kultura a umění (herec, režisér, hudební skladatel, malíř, spisovatel….)   

věda, technika, lékařství 

-Napiš o nich základní informace, v čem vynikali, jejich přínos pro 

 společnost,  jaký byl jejich osud….    

-Vyber si jednu z těchto osobností a připrav si otázky pro rozhovor.  Počet 

  otázek bude min. 5      

-Po zpracování zašli na email hadraba@1zsdobris.cz 

 

Fyzika 

Měření teploty  

Učebnice str. 100 – 111 přečíst. Zápis na daném odkazu, přepsat, 

popřípadě vytisknout a vlepit do sešitu.  

https://jane111.chytrak.cz/Fyzika6.html       → 6ročník → Duben → 

Měření teploty 

 

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_t

2P7Z8ZIDzOy1LX5VpwI-zz&index=3 
Soco bate vira - slova 

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

 

Výtvarná výchova 
Barevně namalovat alespoň 5 jarních květin. 

Tělesná výchova 

Výzva TV – Sportujeme v karanténě.  

Natočte krátké, vtipné video (max. 1. min.) Ukažte, že sportovat se dá 

kdekoli a kdykoliv. Videa zasílejte vyučujícím Tv  hadraba@1zsdobris.cz. 
 

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 
Pokračuj na zadaném tématu z minulé nabídky. 
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