
Třída: 6.A 
 

22. - 26. 6. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

ČJ - Mluvnice: Na google učebně bude prezentace na téma sloh a slohové 

útvary. Ţáci si tuto prezentaci opíší do sešitu. 

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

cernohorska@1zsdobris.cz 

Anglický jazyk 

Sk. Babčáková 

On-line test 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/test?cc=cz&selLanguage=cs 

Sk. Šimonovská  
Podívat se na film Flipped (v čj „Má mě rád, nemá mě rád“) a vyplnit pracovní 

list – vše potřebné bude na Fredovi. 

Matematika 

Procvičování učební látky: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3369 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3367 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3353 
Počty dosaţených bodů zašli na email hadamovska@1zsdobris.cz. 

Informatika Úkoly i termíny odevzdání jsou na GC, pokračujte dle zveřejněných pokynů. 

Dějepis 
Shrnutí látky 6.ročníku 
-připomeň si některé významné historické osobnosti, o nichţ jsme se letos učili 

https://www.youtube.com/watch?v=RFnfR26jnzo&t=2s 

Občanská 

výchova 

Podívejte se, jak nás klame reklama: 
https://www.youtube.com/watch?v=8tQ30sfpX-o, 

https://www.youtube.com/watch?v=i3ShE2c7ZMI, 

https://www.youtube.com/watch?v=9k7PJoNAXkk – videa jsou podobná a 

v lecčems se shodují. Stačí mkrnout alespoň na jedno. Nebo vás téma zaujme a 
můţete zhlédnout všechna. 

Fyzika 

Měření teploty tělesa – opak uč. látky 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2953 

Změna objemu těles zahříváním a ochlazováním – opak. uč. látky 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2942 

Přírodopis 
Zhlédnout video: https://www.youtube.com/watch?v=TS_zQqqui28 + materiály 

v GC. 

Zeměpis 
Téma: Zeměpisná vycházka – 2 hod. 
pokyny viz pracovní list č. 7  v GC 

Hudební výchova 

Opakovat oblíbené písničky z youtube. 

Filharmonici na ulici, podívej se na video. 

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

Výtvarná výchova 
Volná tvorba 

Tělesná výchova 
Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle podmínek a moţností ţáků  
po celou dobu uzavření škol.   
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Výchova ke 
zdraví 

 Podívej se na video Ochrana člověka za mimořádných událostí a běţných rizik 

- díl zaměřený na prázdninové rady pro 

děti.  Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=NvMrkQWBkrw 

Pracovní výchova 

Můţete si zkusit udělat domácí limonádu: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-

polopate/220562220400020/video/773390 
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