
Třída: VI. B Do 22.5. 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Přečtěte si opakování na straně 86 v učebnici, pokud si tyto věci již 

nepamatujete, vypište si je do sešitu. Poté si stejným způsobem projděte 

modré a červené tabulky ze stran 88-89. Velkou pozornost věnujte 

informacím ze strany 90, ty si přepište všechny. Na straně 91 jsou různá 

cvičení, kde můžete trénovat.  

 

Další možnost trénovat máte na Google Classroom. 

 

Anglický jazyk 

p. uč. Housková 
Tento týden bude na téma Moje země (slovíčka). Uč. str. 56 – opiš si do šk. 

sešitu slovíčka z obrázků ve cv. 1, napiš si k nim český překlad a nauč se 

je. Můžeš při tom použít QUIZLET (https://quizlet.com/ZS1Dobris). Vlevo 
nahoře si zadej seřazení „alphabetical“ (= abecedně) a najdi si aktuální 

odkaz (Level 2, Unit 5A). Můžeš tam procvičovat tato nová slovíčka 

klikáním na "flashcards". Dále udělej cvičení v pracovním sešitě (str. 
44/1,2,3). 

 

Dobrovolný úkol pro zdatné angličtináře: na youtube je seriál Extra 

English (https://youtu.be/a339H_aqXx0). Zkus se mrknout na první díl a 
napsat mi, jestli jsi rozuměl nebo jestli to bylo těžké (můžeš sledovat s 

titulky)… a hlavně: napiš, jak se ti líbil a jestli chceš příští týden další díl. 

 

p. uč. Veselková 

5. lekce: Stupňování přídavných jmen 

Výklad na Google Classroom nebo v pracovním sešitě na str. 76 - 77/5.2, 
5.3, 5.4, 5.5 

pracovní sešit: str. 46/3, 47/6, 49/5 

Pracovní list na GC. 

Procvičování na https://www.skolasnadhledem.cz/game/3098 
 

Matematika 

Učebnice Ma - 3. díl – Kvádr – str. 67 - 73 – projít a povinně do ŠS 

– str. 69/2A, 72/2rámečky, 73/5 

 – pro kontrolu můžeš opět zaslat na culikova@1zsdobris.cz 

 

Doporučuji procvičení daných témat na: Google Classroom,  

https://dumat.webnode.cz/sestka/ 
 

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 

Dokonči zadané práce z minulých nabídek. 

Zamyslete se nad pojmem solidarita (případně najděte na internetu 

definici) a napište si ji do sešitu. Dále do sešitu vypracujte odpovědi na 

následující otázky:  

 Jaký je význam vzájemné solidarity?  

 Uveď příklady vzájemné solidarity (aspoň 3) 

 Jaké máš ty možnosti pomoci lidem v nouzi (v případě potřeby)? 

Vyfoť a pošli na email hadraba@1zsdobris.cz 

 

Fyzika 

Podle zadaných pokynů zpracuj projekt Teplota a čas.  

Odkaz na stránky,  kde najdeš pokyny ve Fyzika  6. ročník: 

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

 

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 
Podle obrázku nakresli budovu školy. 

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 

web.stránka: 

 http://zakladniskolacheb.cz/wp-content/uploads/V%C3%BDchova-ke-
zdrav%C3%AD-9.ro%C4%8Dn%C3%ADk-pracovn%C3%AD-listy.pdf 
str. 58-60 přečíst + zápisky 

 

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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