
Třída: 6. C   
 

11. 5. – 15. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Mluvnice: procvičování podmětu, přísudku a přívlastku např.: 
https://www.pravopisne.cz/2014/12/vyhledejte-ve-vete-zakladni-

skladebni-dvojici-test-10/ 

https://www.pravopisne.cz/2014/12/test-najdi-podmet-ve-vete-

12/ 

https://www.pravopisne.cz/2014/10/test-privlastek-shodny-a-

neshodny-2-15/ 

https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-privlastek-shodny-a-

neshodny-12/ 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-2-

uroven/2475 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-neshodny-

1-uroven/2115 

Literatura: vlastní četba 

+ Google classroom 

Anglický jazyk 

Skupina MV 

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 

Skupina LB 

GC nebo učebnice str. 51 cv. 3,4, prac. sešit str. 40 cv. 1, 2, str. 41 cv. 4, 5,6 

Matematika Trojúhelník – pracovat dle zaslaného materiálu; Práce v GC 

Informatika 
Pokračovat v práci na Google Classroom – kód zdxjeuk. 

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 

Úkol je na další 3 týdny! (11.-29.5.) 

Vyber si z každé oblasti jednu významnou českou osobnost 20. století.: 

1) sport 

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

3) 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 cernohorska@1zsdobris.cz 

+ Google classroom 

Fyzika Teplota a její měření - zápis udělat podle zaslaného materiálu; Práce v GC  
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Přírodopis 
Ekosystém Les – shrnutí; vzájemné vztahy mezi organismy; potravní 

řetězec; Práce v GC 

Zeměpis 

Východní Afrika – přečti si text o východní Africe (str. 24 a str. 25 – 

materiál dostupný na školním zeměpisném webu ve složce 6. ročník), v 

atlase si ukaž, jaké státy patří do této oblasti. Podívej se na videa:  

Etiopie – život lidí na venkově (8 min): 

https://edu.ceskatelevize.cz/etiopie-zivot-lidi-na-venkove-

5e44220de173fa6cb524aa04 

Tsamajové – primitivní kmen v Etiopii (16 min): 

https://edu.ceskatelevize.cz/tsamajove-primitivni-kmen-v-etiopii-

5e441a60f2ae77328d0a6b8a 

Tanzanie – Safari v Tanzanii (3min):  

https://edu.ceskatelevize.cz/safari-v-tanzanii-5e442228e173fa6cb524aa50. 

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 

Najděte si na YouTube videonávod, jak nakreslit (doplňte si, co vás baví) a 

zkuste to. Jako příklad přikládám odkaz na video, jak nakreslit oko -

https://www.youtube.com/watch?v=ccNYwHEiBA4 . Do čeho se pustíte, 

to je na vás. Tak ať se dílo daří. :-) 

Tělesná výchova 

Skupina KH 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností 

žáků.  

Skupina JK 

fb stránka "Školní klub na Lyčkárně" - videa s názvem Challenge – zacvičte 

si podle nich 

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 

Skupina ZK 

Z videa, které bylo zadané v minulém týdnu 

(https://www.youtube.com/watch?v=r1G6Xj1N9Ow), si vyberte aspoň 2 

pracovní nástroje a načrtněte je do sešitu. 
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