
Třída: 6.A 
 

15. - 19. 6. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 
literatura 

ČJ- Mluvnice: řeč přímá a nepřímá, interpunkce- prezentace na toto téma bude k 
dispozici na google učebně- žáci si z ní udělají výpisky do sešitu 

Procvičování: https://www.umimecesky.cz/diktat-prima-rec-2-uroven/187 

 

Literatura- Pokračovat v četbě vlastní knihy. Po dočtení zpracovat čtenářský deník 
(šablona v google učebně v záložce Práce v kurzu) a ten poslat na e-

mailcernohorska@1zsdobris.cz 

 
Sloh- Úkol z minulého týdne (Napsat úřední dopis (učebnice str. 135), téma např. 

přihláška na letní tábor. Prosím, zašlete na e-mail zmíněný výše do 21.6.) 

Anglický jazyk 

Sk. Babčáková 

Procvičování stupňování přídavných 

jmen: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&se

lLanguage=cs 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise3?cc=cz&selLang

uage=cs 

Pracovní sešit str. 51 cv. 4,5 

Sk. Šimonovská  

- četba knihy + konverzace o přečteném na Skypu (nepovinné) 

- opakování látky 6. ročníku: PS str. 64/3, 4; 65/5, 6, 7 + soubory na Fredovi (na 

poslední dva týdny) 

Matematika 

Procvičování učební látky: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3361 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3343 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3347 

Počty dosažených bodů zašli na email hadamovska@1zsdobris.cz. 

 

Informatika 
Úkoly i termíny odevzdání jsou na Google Classroom, pokračujte dle tam 

zveřejněných pokynů. 

Dějepis 

ŘÍM-souhrnné opakování 

-pomocí videa si připomeň, co ses dozvěděl o starověkém Římě 
https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA&t=348s 

 

Občanská 
výchova 

 Podívej se na film https://www.jsns.cz/lekce/15710-nenavist-na-internetu, na stejné 

stránce si stáhni text https://www.jsns.cz/download-lecture-

material/11987?activityId=18126&lectureId=15710 a přečti si ho. 

Fyzika 
Jednoduchý elektrický obvod (procvič. uč. látky) 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2974 

Přírodopis 
Uč.str. 77-82 přečíst + zápisky + namalovat do sešitu proměnu dokonalou a 

nedokonalou (v uč. na str. 80,81), popřípadě materiály v GC. 
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Zeměpis 

Téma: Jižní Afrika; Afrika - shrnutí 

https://zemepis-1-zs-dobris9.webnode.cz/_files/200000011-

a40bea40c0/str.%2026,%2027%20-%20Ji%C5%BEn%C3%AD%20Afrika.pdf  
 

https://zemepis-1-zs-dobris9.webnode.cz/_files/200000012-

7fd447fd47/str.%2028,%2029%20-

%20Ji%C5%BEn%C3%AD%20Afrika,%20shrnut%C3%AD.pdf  
  

pokyny viz pracovní list č. 6  v GC; příp. webové stránky předmětu 

 

Hudební 

výchova 

Kulturní tradice a zvyky, podívej se na video. 

https://www.youtube.com/watch?v=fX9nQAAKQco 

Výtvarná 

výchova 
Volná tvobrba 

Tělesná 
výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a možností žáků  
po celou dobu uzavření škol.   

Výchova ke 

zdraví 

 Podívej se na video Ochrana člověka za mimořádných událostí a běžných rizik - díl 
zaměřený na reflexní 

pásky.  Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=R3kevpDFHcQ 

Pracovní 
výchova 

Podívej se na videu na práci se dřevem: https://www.youtube.com/watch?v=nf8-

ZYe6R9M 
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