
Třída: VI. B 

11. 5. – 15. 5.  

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Pročtěte si strany 80-83 v učebnici a vypište si modré tabulky (nemusíte 

psát slovo od slova, udělejte si z nich výpisky - pouze důležité věci). Dále 

vypracujte jazykový rozbor na str. 84 - buď do sešitu, nebo do Google 

Classroom, kde na něj najdete kolonku. 

 

Anglický jazyk 
 

 

p. uč. Housková 
Tento týden bude opakovací. Cvičení budou v pracovním sešitě. WB str. 

42/1, 3, 4, 43/6. Vypracuj, nafoť a pošli na Google Classroom. Zahraj si 

Kahoot, najdeš ho v úkolech pro tento týden na Google Classroom, nebo 

zadej PIN: 01687609 

 

p. uč. Veselková 

5. lekce: The weather (počasí) 
učebnice str. 58/1 - do školního sešitu nadpis The weather, opsat slovíčka a 

doplnit překlad - naučit se 

pracovní sešit str. 46/1, 2 

Na https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ procvičovat téma 

NATURE 

Pracovní list na Google Classroom 

 

Matematika 

Učebnice Ma - 3. díl – Krychle – povrch - str. 69 - 73 – projít a 

povinně do ŠS – str. 69/rámeček, 73/2rámečky, 73/6 

 – 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 

Základy a hra s excelem - pracuj dle pracovního listu 

na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid – Informatika, práce v GC  

 

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 
Dokonči zadané práce z minulých nabídek. 

 

Fyzika 

Zopakuj si fyzikální veličinu Čas. Kvíz v Google  Classroom.     

Procvičení 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/813-fyzika/10-6-rocnik 

Prohlédni si 

https://onlineschool.cz/fyzika/celsiova-kelvinova-stupnice/     

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

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

 

Přírodopis 
Prac. sešit str. 15/33,34 + video na YouTube - Rybníky a přehrady 
(https://www.youtube.com/watch?v=N9KRvjHFd7A&t=135s). 
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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 
Zkus si doma vytvořit z papíru nějaké origami. 

Tělesná výchova 

Zacvič si. 
odkaz 1.  

- https://www.youtube.com/watch?v=uW3-Ue07H0M – rozcvičení a 

protažení  
odkaz 2.  

- https://www.youtube.com/watch?v=aUYRVSNz_VY –  

 

Výchova ke zdraví 

Bezpečné cesty - animovaná dopravní výchova - podívat se na sekci 
cestující + dopravní nehoda a první pomoc. 

(https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-

vychova) 
 

Pracovní výchova 

Chovatelství 

Popiš svého oblíbeného domácího mazlíčka. Vlastnosti, proč jsi si 

vybral/a/ právě tohoto mazlíčka. Pokud nemáš domácího mazlíčka, vyber 

si jiné chovné zvíře.  
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