
 

 

Třída: 6.A 
 

18. – 22. 5. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 
literatura 

Mluvnice: Rozvíjející větné členy- Předmět: učebnice str. 106/ opsat modrou 

tabulku; cv. 3) a, b, 4) a, c; 107/ cv. 5, 6 
 

Literatura: vlastní četba- po přečtení knihy vypracovat čtenářský deník a zaslat 

jej na email cernohorska@1zsdobris.cz (šablona na čtenářský deník je na google 
učebně českého jazyka) 

 

Sloh: Osobní dopis- učebnice str. 134/ vypsat modré tabulky; cv. 5, 7 
+ google classroom 

 

Anglický jazyk 

Sk. Babčáková 

Google Classroom kód kurzu y332jnk nebo učebnice čtení a práce s textem str. 

52, cv. 3 str. 54, pracovní sešit str. 42 cv. 1,2,3,4. 

Sk. Šimonovská 

- procvičování sloves a slovesných časů + dle svých možností četba knihy 

(kniha je nepovinná!) 

Weather – počasí: učit se a do slovníčku vypsat (včetně českého překladu) 
slovíčka z PS str. 84/5B (včetně „the weather“) – odkaz na výslovnost v plánech 

z minulého týdne + PS 46/1, 2; 52/2 

2. stupeň přídavných jmen – do školního sešitu opsat z PS str- 76/5. 2 + 

probereme na Skypu + PS 46/3; 47/6 

Matematika 

Trojúhelník 

-práce v GC nebo uč. str. 50 - 56; zápis do sešitu podle materiálu umístěného 

  na http://1zs.dobris.cz/webove-strankytrid 

 

Informatika Pokračovat v práci na Google Classroom – kód zdxjeuk. 

Dějepis 

ŘÍM – PŘÍRODNÍ PODMÍNKY, ETRUSKOVÉ, ŘÍMŠTÍ KRÁLOVÉ 
-Přečti si v učebnici text s.100-104, zhlédni video a vypracuj PL, který máš 

připravený v GC 

-Pokud nepracuješ v GC, přečti si text v učebnici, zhlédni video a udělej si 

výpisky do sešitu 
-Po probrání tématu Římská republika, které bude příští týden, budeš mít opět 

připravený kvíz v GC k prověření tvých dosavadních znalostí o Římu. V GC 

také najdeš řešení předchozích PL. 
https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc 
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Občanská 
výchova 

- pracovat na zadaném úkolu = odeslat zpracovaný (fotku) na můj mail ideálně 

do 29. 5. – pro připomenutí: 

- vybrat jednu důležitou událost z českých dějin (od středověku po novodobou 

historii) a zpracovat jako komiks – kdyby někdo nevěděl, komiks vypadá  třeba 

takto https://www.hanackenoviny.cz/4284/historii-sternberka-nove-priblizuje-

zabavny-komiks/ - první obrázek)  - minimální počet obrázků je 9 a měly by být 

popsány (co se tam odehrává by měl říkat jak obrázek, tak i text) 

 

Fyzika 

Měření  teploty, jednotky teploty – PL  (pokus se vyplnit cvičení 7, 8, 9 a 13) a 

odeslat na: vavrovael@1zsdobris.cz 

https://jane111.chytrak.cz/F6/PL_22_teplota.mereni_1.pdf 
 

Přírodopis Uč. str 69-72 přečíst + zápisky + opsat tabulku na str. 72. 

Zeměpis 
Afrika – podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, přírodní zdroje – Pracovní 

list č. 2 (21. týden)  
– vše najdeš v 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 Kresba - https://www.youtube.com/watch?v=gc4KTCzCB0Y 

Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností žáků  

po celou dobu uzavření škol.   
 

Výchova ke 

zdraví 

Podívej se na animovanou dopravní výchovu – téma Cestující – Cestujeme v 

autě, Na parkovišti, Cestujeme v MHD, Dálková přeprava (4 krátká videa a 

testy) Odkaz: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-
dopravni-vychova/10-cestujici 

 

Pracovní výchova 

Vysadit sazeničky do záhonu (kdo má možnost). 
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