
Třída: 6. B 
 

4. 5.  - 7. 5.  

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Tento týden byl spuštěn kurz na Google Classroom, kód dostanete od pana 

učitele třídního. Naleznete v něm informace ohledně zájmen. Nadále 

pokračujte v četbě svých knih a připravte se na to, že budete z přečtené 

knihy v květnu vypracovávat referát. 

 

Anglický jazyk 

p. uč. Housková 

Slovíčka na téma vaření: WB str. 40/1,2. Vyplň a pošli mi. Nová slovíčka 

najdeš vzadu v WB str. 83. Slovíčka se také nauč. Hotová cvičení nafoť a 

pošli mi na Google Classroom. Pokud GC nepoužíváš, pošli mi to 

na houskovamo@1zsdobris.cz. Na Kahoot.it si zahraj hru na slovesa 

používaná při vaření. Kód: 04770890. Pokud používáš Google Classroom, 

je to tam. 

A little/a few. Prezentaci s vysvětlením najdeš na Google Classroom, 

pokud jsi byl na Online hodině, vše jsi tam slyšel. Vyplň cvičení v 

pracovním sešitě: 41/5, pokud jsi byl na online hodině, máš to už hotové. 

Přečti si text „Meals and Meal Times“ v učebnici str. 52. Odpověz na 

otázky k textu ve cv. 1 a vyplň tabulku cv. 2a. Obojí nafoť a pošli mi. 

Pokud používáš Google Classroom, pošli mi to tam, pokud nepoužíváš GC, 

pošli mi to na houskovamo@1zsdobris.cz. 

 

p. uč. Veselková 

5. lekce: My country 

pracovní sešit str. 76 - do školního sešitu si udělat zápis o tom, jak se tvoří 

otázky s How (5.1) 

str. 44/3 

45/5, 6 

 

Matematika 

Učebnice Ma - 3. díl – Krychle - str. 66 - 67 – projít – vzpomeň, že model 

už máme vyrobený a povinně do ŠS – str. 67/1 

 – 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 

ALEXANDROVI NÁSTUPCI A KONEC ŘECKÉ SAMOSTATNOSTI 

Vypracuj odpovědi na otázky z učebnice s 87-88. 

V GC máš tyto otázky připraveny formou pracovního listu. Pokud pracuješ 

v GC, pracovní list si vytiskni, doplň a nalep do sešitu. Pokud nemáš 

možnost tisku, opiš text a doplň ho (otázky tentokrát nemusíš opisovat). 

Pokud ještě nepracuješ v GC, opiš (nebo nalep) otázky a odpověz na ně. 

Tímto končíme téma Starověké Řecko, příští týden bude v GC souhrnný 

kvíz na Řecko. 

 

1.    Proč se po Alexandrově smrti jeho říše rozpadla? 

2.    Které státy na území bývalé Alexandrovy říše vznikly a jak je 

nazýváme? 

3.    Co znamená slovo helénismus? Jakou kulturu označuje? 
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4.    Kdy a jak zaniklo starověké Řecko? 

5.    Alexandr pojmenovával města, která založil, po sobě - Alexandrie. V 

jednom případě ale udělal výjimku, to pojmenoval po svém koni 

Bukefalovi, který zde pošel. Najdi toto město v učebnici na str.87 na mapě. 

Jak se toto město jmenovalo? 

6.  V jakém státě se DODNES nachází město, které se jmenuje Alexandrie? 

 

Občanská výchova 

Zamyslete se nad tím, jak reklama a média působí na chování lidí; 

minimálně 4 příklady napsat do sešitu. 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. Zapiš do sešitu.  

Vyfoť a zašli na email      hadraba@1zsdobris.cz. 

 

Fyzika 

Čas – opakování 

Učebnice str. 96 otázky 1, 2, 3, úlohy 1, 2. Vypracuj do sešitu, vyfoť a 

pošli na email hadraba@1zsdobris.cz 

 

Přírodopis 

Uč. str. 67-68 přečíst + zápisky samostatně dle učebnice nebo dle 

prezentace na google classroom – voda 

 

Zeměpis 

Biosféra – na základě práce s učebnicí z min. týdne – zápis do sešitu – 

šířková pásma-trop. deštné lesy, savany, pouště a polop., subtrop. krajiny, 

stepi, lesy mírného pásu, tundra, polární pustiny; výškové stupně – změna 

přírodních krajin nikliv od rovníku k polům, ale se změnou nadm. výšky 

(str. 91 – 95); v rámci následného relaxu nabízím (viz odkazy níže) 

trop. dešt. les - https://www.youtube.com/watch?v=64qe5btNZiE  

savana- https://www.youtube.com/watch?v=wO2_myD6Jbc 

pouště -https://www.youtube.com/watch?v=wyfuuXCg3Dw 

subtropy-https://www.youtube.com/watch?v=h6yDi2XUDeU  

stepi -https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w 

tundra -https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw 

polár. pustiny -https://www.youtube.com/watch?v=eLBU4U05OYg 

Další informace budou průběžně v kurzu na GC 

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Filharmonici na ulici 

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

Výtvarná výchova 

Podívat se na dokument Vincent van 

Gogh: https://www.youtube.com/watch?v=Fs1UedN7h2M&list=PL8in6H

3v3fkNYQYJ_qn2zvpObjigGnPWn 

Tělesná výchova 
Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle možností a podmínek 

žáků 

Výchova ke zdraví 

Bezpečné cesty - animovaná dopravní výchova - podívat se na všechna 

videa týkající se chodců. (https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-

vychova/animovana-dopravni-vychova/8-chodec) 

 

Pracovní výchova Není v rozvrhu pro tento týden. 
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