
Třída: 6. B 
 

27. 4. – 30. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Najděte si v učebnici tabulku na str. 69, přepište si ji do sešitu na mluvnici 

a poté si pusťte video na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=sWBqGgCJwFo , kde najdete tu 

samou látku vysvětlenou. Dávejte pozor, ve videu není jeden druh zájmen, 

který je v učebnici – o jaký druh se jedná? Dále si vypracujte do sešitu cv. 

2, 3 a 4. Poté si přepište krátké tabulky ze strany 70. Tyto informace budou 

sloužit jako základ pro kurz na Google Classroom, který pro vás připravuji 

na další týden. 😊 

 

Anglický jazyk 

p. uč. Housková 

Úkoly jsou zadávané v Google Classroom. 

V učebnici na str. 46 je pohádka "Stone soup". Přečti si ji. Napiš sem na 

GC,  které z nakreslených potravin nad pohádkou použil tulák do polévky 

v pohádce. Dále napiš alespoň 5 slovíček, které jsi se během čtení naučil/a 

(i s českým překladem). Nakonec napiš, které české pohádce se tahle 

nejvíc podobá. 

p. uč. Veselková 

5. lekce: My country 

učebnice str. 56/1 (přepsat do školních sešitů a doplnit překlad, slovíčka se 

naučit) 

pracovní sešit str.44/1 

Na https://www.gamestolearnenglish.com/fast-

vocab/ procvičit téma Nature 

 

Matematika 

Učebnice Ma - 3. díl – Souhrnná cvičení - str. 62 - 65 – příklady projít 

 a povinně do ŠS – str. 63/5, 7, 65/17Aa,b,  

– pro kontrolu můžeš opět zaslat na culikova@1zsdobris.cz 
Doporučuji procvičení daných témat na: Google Classroom, 
http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/hlavni_uloziste.htm,  

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

Informatika 
Není v rozvrhu pro tento týden. 

 

Dějepis 

MAKEDONSKÁ NADVLÁDA A KONEC ŘECKÉ SAMOSTATNOSTI 

-    zhlédni výukové 

video https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw&t=266s 

-    přečti si téma v učebnici s. 86-87 

-    nalep nebo opiš otázky do sešitu a vyhledej a napiš stručné odpovědi 

(své odpovědi si můžeš zkontrolovat na GC): 

1.    Vyhledej na mapě (na internetu), kde (na kterou světovou stranu od 

Řecka) se nachází dnešní Makedonie. 

2.    Jaké vztahy existovaly mezi Makedonií a Řeckem? 

3.    Jaký byl rozdíl mezi Makedonií a řeckými státy? 

4.    Čím bylo způsobeno to, že se makedonskému králi Filipovi podařilo 

ovládnout Řecko? 

5.    Jak a kdy se dostali Řekové pod nadvládu Makedonie? 

6.    Kdo to byl Alexandr a kdo ho vychovával? 
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7.    Která tři území Alexandr ovládl (začínají na P, E, I)? 

8.    Jak se jmenovala města, která Alexandr zakládal (viz mapa uč. s. 87)? 

9.    Které město učinil Alexandr svým sídelním a proč? 

 

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 

Dokončit témata z předchozí nabídky. Zopakovat Čas, Teplota. Zejména 

převody jednotek.  

Vypracovat PL na Google Classroom – opakování objem 

 

Přírodopis 

Zhlédnout video: YouTube - O lese a vodě  

www.youtube.com/watch?v=JF-xK403XXs 
 

Zeměpis 

Biosféra – práce s učebnicí - šířkové pásy – str. 91-95; výškové stupně- 

str. 95-96-přečíst; zeměpisná vycházka (dle možností) – zopakovat 

atmosféru-meteorologické prvky, hydrosféru-vodní toky, přítoky, vodní 

nádrže, pedosféru – zvětrávání, půdní horizont 

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Filharmonici na ulici 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ6ChbMnZYA 
 

Výtvarná výchova 

Den Země - namalovat (nejlépe vodovkami) planetu Zemi. K tomu napsat, 

co osobně mohu udělat pro planetu a životní prostředí já. 

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 

Prostudovat všechny lekce v tématu cyklista 

na www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-

dopravni-vychova/9-cyklista. 
 

Pracovní výchova 
Není v rozvrhu pro tento týden. 
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