
Třída: VI. B Do 19.6. 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

V učebnici si najděte na str. 110 tabulku, tu si opište včetně grafického 

znázornění. Dále písemně vypracujte na téže straně cv. 1 a 5. Dále si 

zapište informace z malé tabulky na str. 111 a vypracujte cv. 11. Nakonec 

si vypište do sešitu jazykový rozbor ze strany 112. Poté si zkuste 

v následujících testech, jak vám větné členy jdou: 

https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny .  

Anglický jazyk 

p. uč. Housková 
Opakování učiva 6. ročníku. Úkoly zadány na GC. 

p. uč. Veselková 

Přídavná jména a příslovce 
PS str. 78/6.5 nebo výklad na GC 

str. 56-57/1, 2, 3, 5 

učebnice str. 70/1 - přečíst si text, všímat si použití příd. jm. a příslovcí 

 

Matematika 
Opakování a zábavná matematika: https://dumat.webnode.cz/ 

 

Informatika 
Práce zadána V GC. Pokračujte podle zadaných 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 

Dokonči zadané práce z minulých nabídek.  Zašli na email  

hadraba@1zsdobris.cz   

 

Fyzika 
Elektrický obvod - procvičování učební látky – práce v GC 

 

Přírodopis 

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

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

 

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 

Můj oblíbený filmový či knižní hrdina. Volnou technikou ztvárni svého 

oblíbeného hrdinu. 

Tělesná výchova 

Kompenzační cvičení. 

Výzva TV - odkaz: https://m.youtube.com/watch?v=ynLLda3BR8A 
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Výchova ke zdraví 

Web. stránka: http://zakladniskolacheb.cz/wp-

content/uploads/V%C3%BDchova-ke-zdrav%C3%AD-

9.ro%C4%8Dn%C3%ADk.pdf - osobnostní a sociální rozvoj - str.27-30 

přečíst a odpovědět si na otázky. Odpovědi nemusíš psát do sešitu, stačí 
ústně. 

 

Pracovní výchova 
Dokonči všechny úkoly z předcházejících nabídek 
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