
Třída: 6. C   
 

15. 6. – 19. 6. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

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  

cernohorska@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 

Skupina MV 

téma: 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 

Skupina LB 

Procvičování stupňování přídavných 

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

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

Pracovní sešit str. 51 cv. 4,5 

Matematika 

Procvičování učební látky: 

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

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

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

Dosažené body zašli na mail hadamovska@1zsdobris.cz. 

Informatika Práce v GC 

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 

Podívat se na video https://www.jsns.cz/lekce/151084-holka-z-instagramu, 

stáhnout https://www.jsns.cz/download-lecture-

material/20742?activityId=151103&lectureId=151084 –součástí je pracovní list na str. 3 – 

ten vyplnit a poslat na e-mail cernohorska@1zsdobris.cz 

Fyzika 
Procvičování učební látky - podívat se https://edu.ceskatelevize.cz/elektricke-obvody-

5e4423f94908cf0125157ec5/   

Přírodopis 
Rybník – obratlovci – PS str. 19 cv. 45 – 47 - vypracovat a zaslat do 21. 6. 2020 na mail 

hadamovska@1zsdobris.cz 

Zeměpis 

Místopis – slepá mapa – státy Afriky. Procvičuj si, kde leží jednotlivé státy Afriky. Pokud 

nemáš přístup k internetu, použij školní atlas světa. Pokud máš přístup k internetu, pokračuj 

na stránku https://online.seterra.com/cs/vgp/3163. Svůj nejlepší výsledek můžeš poslat 

vyučující na email nebo zadat do kurzu v Classroom. Také můžeš 

využít https://www.umimefakta.cz/cviceni-afrika-staty, kde můžeš procvičovat slepé mapy 

(úroveň lehká), zahrát si pexeso nebo týmovou hru. 
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Hudební výchova 
Kulturní tradice a zvyky, podívej se na video. 

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

Výtvarná výchova Dokončení zadaných prací 

Tělesná výchova 

Skupina KH 

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

Skupina JK 

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

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 Skupina HA:  Pokojové rostliny – péče o ně u vás v domácnosti 
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