
Třída: 6. C   
 

27. 4. – 30. 4. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Mluvnice: uč. str. 98/ opsat modrou tabulku, cv. 1a; 99/ opsat modrou 

tabulku, cv. 1a, 2, 5 

 

Literatura: zamyslet se a do sešitu napsat minimálně 5 vět, jak literatura 

souvisí s jejich životem + vlastní četba  

Práce v GC 

 

Anglický jazyk 

Skupina MV 

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 

 

Skupina LB 

učebnice str.49 cv. 4, pracovní sešit str. 38 cv. 3, str. 39 cv. 4 

Práce v GC 

Matematika 

Osová souměrnost – pracovat dle zaslaného materiálu 

Práce v GC 

 

Informatika 
Základy a hra s excelem - pracuj dle pracovního listu 

na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid - Informatika 

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? 

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? 
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Občanská výchova 

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

minimálně 4 příklady napsat do sešitu; práce v GC 

 

Fyzika 

Teplota - zápis udělat podle zaslaného materiálu; Práce v GC  

Čas – historie – podívat se na https://edu.ceskatelevize.cz/mereni-casu-

5e44242c4908cf0125157fd5 

 

Přírodopis 

Podle zaslané prezentace zapsat poznámky Savci  - ostatní skupiny 

Práce v GC 

 

Zeměpis 

Střední Afrika – přečti si text v učebnici na str. 22. Podívej se na video ze 

států, který patří do oblasti střední Afriky – 

1)Kamerun (10 min) – https://edu.ceskatelevize.cz/kamerun-

5e4421dae173fa6cb524a8d2 

2)Senegal – Dakar: život v chudinských čtvrtích (7 min) –

 https://edu.ceskatelevize.cz/dakar-zivot-v-chudinskych-ctvrtich-

5e44220ee173fa6cb524aa08  

 

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Filharmonici na ulici 

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

 

Výtvarná výchova 

Nakreslete svou oblíbenou literární nebo filmovou postavu. Technika 

libovolná. 

 

Tělesná výchova 

Skupina KH 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností 

žáků.  

Skupina JK 

odkaz 1. - https://www.youtube.com/watch?v=uW3-Ue07H0M –  

             rozcvičení a protažení 

odkaz 2. - https://www.youtube.com/watch?v=aUYRVSNz_VY –  

             Tabata – osm 20sekundových cviků prováděných na 100%  

odkaz 3. - fb pod jménem "U.B.F - Ultimate Buffi Fitness" 

 

Výchova ke zdraví 

Prostudovat všechny lekce v tématu cyklista 

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

vychova/9-cyklista. 

 

Pracovní výchova 

Skupina ZK 

Podívat se na krátké video a zkusit pojmenovat alespoň 5pracovních 

nástrojů, které byly ve videu použity: 

https://www.youtube.com/watch?v=r1G6Xj1N9Ow 
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