
6. ročník (týden 9. 11. – 13. 11. 2020) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Jana Klimtová (6. B a 6. C) 

6. B 

Tento týden odevzdáváš zápis ve čtenářském deníku prostřednictvím zadání v Teams. 

Pondělí  

Procvičování pravopisu 

Pracovní list v Teams - odevzdej. 

MIUC ČJ 6 str. 33 1, 34/1, 2, 4 – všechny otevírej jako IC 

Úterý 

Pověst – přečti si v čítance str. 148 – 149. Do sešitu z literatury napiš nadpis O Bivoji a pak 
vyhledej tři slova, kterým nerozumíš. U jednoho vysvětli a zapiš jeho význam – pomůže ti 
internetová jazyková příručka.  

Středa 

online hodina (skupina X od 8:00, skupina Y od 9:00) – připrav si i sešit Literatura 

Čtvrtek 

Slovní druhy – MIUC ČJ 6 str. 38 – 39 pročti si poučky a příklady, pak udělej IC 38/1 a 32/3 

Pátek 

 online hodina (skupina X od 10:00, skupina Y od 11:00) 

  

6. C 

Tento týden odevzdáváš zápis ve čtenářském deníku prostřednictvím zadání v Teams. 

Pondělí  

Procvičování pravopisu 

Pracovní list v Teams- odevzdej. 

MIUC ČJ 6 str. 33/1, 34/1, 2, 4 – všechny otevírej jako IC 

Úterý 

online hodina (skupina X od 9:00, skupina Y od 8:00) – připrav si i sešit Literatura 

Středa 

Slovní druhy – MIUC ČJ 6 str. 38 – 39 pročti si poučky a příklady, pak udělej IC 38/1 a 32/3 



Čtvrtek 

online hodina (skupina X od 8:00, skupina Y od 9:00) 

Pátek 

Pověst – přečti si v čítance str. 148 – 149. Do sešitu z literatury napiš nadpis O Bivoji a pak 
vyhledej tři slova, kterým nerozumíš. U jednoho vysvětli a zapiš jeho význam – pomůže ti 
internetová jazyková příručka. 

 

Vyučující: Radka Habešová 

6. A 

Jazyk: 

o Test: Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková 

o Velká písmena: Prezentace skupin 20 vlastních jmen, které jsi nasbíral v Dobřichovicích. 

o Učebnice str. 18, cv. 3 - ústně 

o Práce s mapou města - vlastní jména 

o PS str. 16, cv. 3A - společně písemně 

Sloh: 

o Popis postavy podle osnovy a kritérií: společná četba úspěšných prací 

o Výtah z jakékoliv encyklopedie jednoho hesla do přílohy v Teams do 13. 11.  

Literatura: 

o Projekt vznik světa podle kritérií v Teams do 13. 11. Ulož do dokumentů na Teams. 

Online hodiny: skupina X: středa 9:00, čtvrtek 9:00 a pátek 8:00,  

  skupina Y: úterý 11:00, čtvrtek 11:00 a pátek 9:00 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Určení polohy 

Přečtete si v učebnici na str. 26 a 27 článek určování polohy. Další informace si řekneme na 
online hodině. Zjistěte GPS souřadnice  školy, svého bydliště, menhiru na Mořince a zapište tyto 
údaje do sešitu.  

Pokus – můžete si podle návodu v Teams výukové materiály vyrobit roztok na bubliny a pohrát 
si s foukáním bublin někde venku. 

Online hodiny - 6. A úterý 9.00 h, 6. B pátek 9.00 h, 6. C  středa 11.00 h.  



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

6. C X 

Online lesson Monday 9 AM  

Unit 1 D 

CLASSBOOK page 14 ex. 2 a, b – A story about Quasar, page 15 ex. 3 a, b, c Adverbs of 
frequency + ex. 4, 5 

WORKBOOK page 10 ex. 3, 4 + page 11 ex. 5, 6 

Online lesson Tuesday 11:55 AM  

Unit 1 D 

CLASSBOOK page 15 ex. 6 a, b, c, d 

WORKBOOK page 11 ex. 7 + revising for a short test 

Online lesson Friday 9 AM 

A test unit 1 D – see ZADÁNÍ at 9 AM 

Revising unit 1 – PRESENT SIMPLE TENSE – online exercises 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present 

 

6. C Y 

Online lesson  Monday 10:05 AM  

Unit 1 D 

CLASSBOOK page 14 ex. 2 a, b – A story about Quasar, page 15 ex. 3 a, b, c Adverbs of 
frequency + ex. 4, 5  

WORKBOOK page 10 ex. 3, 4 + page 11 ex. 5, 6 

Online lesson  Tuesday 9 AM  

Unit 1 D 

CLASSBOOK page 15 ex. 6 a, b, c, d 

WORKBOOK page 11 ex. 7 + revising for a short test 



Online lesson Wednesday 10:05 AM 

A test unit 1 D – see ZADÁNÍ at 10 AM 

Revising unit 1 – PRESENT SIMPLE TENSE – online exercises 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present 

 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Opakování - slovní zásoba k lekci 1A-D: PS str. 80 – 81, sl. zásoba 2A – PS str. 81 

o Přítomný čas prostý/průběhový opakování - oznam. věta, tázací, zápor, číslovky řadové, 
měsíce -  PS str. 72/1.1 - 1.5, příslovce četnosti PS str. 72/1.6. Nová látka - přítomný čas 
průběhový - PS str. 73/2.1 - 2.4 

o V učebnici si pročti str. 20 - 21/1, 2, 3, 4 projdi si cvičení + poslechy  

o PS str. 14 - 15/ 1, 2, 3, 4 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD.  

o Při on-line hodinách: 1. hodina – Test UNIT 1; 2. hodina - v učebnici str. 20/1,2,3, 
budeme kontrolovat v PS str. 14/1, 2. 3. hodina - zhodnotíme test UNIT 1, v učebnici str. 
21/4, budeme kontrolovat v PS str. 14 - 15/3, 4. 

o Příprava na test UNIT 1 - termín: 9. 11. 2020 - Slovní zásoba UNIT 1, přítomný čas 
prostý - oznamovací, záporné věty, otázky Y/N + krátké odpovědi, otázky WH + 
odpovědi, číslovky řadové,  měsíce, příslovce četnosti, slovní výrazy - učebnice str. 
14/1 

Online hodina pro 6. A i 6. B bude probíhat dle normálního rozvrhu. 

Odkaz na poslechová cvičení: 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/audio?cc=global&selLanguage=en 

 

Vyučující: Kateřina Hejná  

6. A 

Online hodiny v době rozvrhu 

9. 11. 

Progress check WB p. 22 + 23 

11. 11. 

Revision for a test unit 2 + WB 67/1, 3 

 

12. 11. 

Test unit 2 

HW slovíčka 3a. Nepravidelná slovesa,  

Slovosled - provičuj, vyber si 5 cvičení ze stránky:  
https://agendaweb.org/grammar/word_order-exercises.html  



Vyučující: Kateřina Kubásková  

6B 

Online hodiny dle rozvrhu.  

Pondělí  

Skupina A 9:00 

Skupina B 9:25 

Procvičování - přítomný průběhový (kladné věty), vyjádření času, slovní zásoba 2A 

PS 15/4, 6 

Úterý  

Skupina A v 10:05 

Skupina B v 10:30 

Komiks – video, poslech, konverzace – uč. str. 22/1, 2, 3 (2B) 

Přítomný průběhový – otázky + krátké odpovědi – uč. str. 23/3 

PS 16/1 

Čtvrtek  

Skupina A 9:00 

Skupina B 9:25 

Testík – přítomný průběhový kladné věty + vyjádření času 

Přítomný průběhový – otázky uč. str. 23/3, 4 

Poslech – uč. str. 23/5, 6 

PS 16/2 

DÚ: PS str. 17/3, 4 (po vypracování si zkontroluj s řešením v teams) + opakuj si slovní zásobu 2A, 

2B a vypiš si neznámá slova do školního sešitu. 

 

MATEMATIKA 

Vyučující: Ladislava Srpová 

Obvod a obsah čtverce a obdélníku, jednotky délky a obsahu - procvičování 

Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams. 

6. A 

9. 11. pondělí: online hodina (vždy půlka třídy)  

12.00 skupina X; 13.00 skupina Y 



10. 11. úterý: samostatná práce  

1) V učebnici vypracuj 62/2 - do školního sešitu: 

a), b) vypočítej zpaměti a zapiš jen správný výsledek s jednotkou 

c), d), e) zapisuj celé - náčrtek, zápis, vzoreček, výpočet, odpověď 

2) Vyplň pracovní list na převody jednotek obsahu, který bude připravený v Teams (zadání - 
“PL jednotky obsahu”), odevzdej do úterý večer (nejpozději do 20.00 hod). Můžeš ho vyplnit 
přímo v počítači, jde o dokument Word (otvírej a upravuj pouze ve Wordu, ne online). 

3) Dobrovolně: 

převody jednotek obsahu můžeš ještě trénovat na: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematik
a&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=13.+Jednotky+obsahu+-
+p%C5%99evody#selid 

nebo se přezkoušej z převodů různých jednotek (délka, obsah, hmotnost, čas) pomocí tohoto 
kvízu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5378 
 

Cvičení pro lepší a názorné pochopení obsahu a obsahových jednotek najdeš také zde: 

https://cs.khanacademy.org/math/4-
trida/xa8685ed041b30ff1:geometrie/xa8685ed041b30ff1:urcovani-obsahu-pomoci-ctvercove-
site/e/understand-area 

 11. 11. středa - online hodina: 

10.00 skupina X; 11.00 skupina Y  

12. 11. čtvrtek: samostatná práce 

Do školního sešitu vypracuj z učebnice cv. 63/5 (a, b, c) náčrtek vždy obkresli, připiš rozměry, 
zapiš výpočet. 

Dále vyřeš do sešitu slovní úlohu 64/10, udělej si náčrtek, zápis, výpočty a odpověz na všechny 
otázky (a, b, c) 

Zopakuj si vzorce pro výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku. V pátek si napíšeme 
kontrolní test. 

13. 11. pátek - online hodina  

8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

 

 

 



6. B 

Obvod a obsah čtverce a obdélníku, jednotky délky a obsahu - procvičování 

Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams. 

9. 11. pondělí: samostatná práce  

1) Vyplň pracovní list na převody jednotek obsahu, který bude připravený v Teams (zadání - 
“PL jednotky obsahu”), odevzdej do pondělí večer (nejpozději do 20.00 hod). Můžeš ho vyplnit 
přímo v počítači, jde o dokument Word (otvírej a upravuj pouze ve Wordu, ne online). 

 

2) V učebnici na str. 61 si v rámečku připomeň, jak počítáme OBSAH čtverce a obdélníku. Pokud 
ještě nemáš ve školním sešitě oba vzorečky, tak je zapiš. Promysli si úkol 61/B - jak se dá 
vypočítat obsah pravoúhlého trojúhelníku? 

Na str. 62 si prostuduj úlohu C a postup, jak ji řešila Anička.  

Dále vyřeš cv. 62/1 - Pepova úloha -  odpověz na obě otázky (stačí ústně) 

62/2 - do školního sešitu: 

a), b) vypočítej zpaměti a zapiš jen správný výsledek s jednotkou 

c), d), e) zapisuj celé - náčrtek, zápis, vzoreček, výpočet, odpověď 

 

10. 11. úterý: online hodina (vždy půlka třídy) 

9.00 skupina X; 10.00 skupina Y 

11. 11. středa: online hodina (vždy půlka třídy) 

8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

12. 11. čtvrtek: samostatná práce 

Do školního sešitu vypracuj z učebnice cv. 63/5 (a, b, c) náčrtek vždy obkresli, připiš rozměry, 
zapiš výpočet. 

Dále vyřeš do sešitu slovní úlohu 64/10, udělej si náčrtek, zápis, výpočty a odpověz na všechny 
otázky (a, b, c) 

Zopakuj si vzorce pro výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku. V pátek si napíšeme 
kontrolní test. 

Dobrovolně: 

převody jednotek obsahu můžeš ještě trénovat na: 



https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematik
a&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=13.+Jednotky+obsahu+-
+p%C5%99evody#selid 

nebo se přezkoušej z převodů různých jednotek (délka, obsah, hmotnost, čas) pomocí tohoto 
kvízu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5378 
 

Cvičení pro lepší a názorné pochopení obsahu a obsahových jednotek najdeš také zde: 

https://cs.khanacademy.org/math/4-
trida/xa8685ed041b30ff1:geometrie/xa8685ed041b30ff1:urcovani-obsahu-pomoci-ctvercove-
site/e/understand-area 

13. 11. pátek: online hodina  

10.00 skupina Y; 11.00 skupina X 

6. C 

Obvod a obsah čtverce a obdélníku, jednotky délky a obsahu - procvičování 

Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams. 

9. 11. pondělí: online hodina (vždy půlka třídy)  

9.00 skupina Y; 10.00 skupina X 

DÚ: Vyplň pracovní list na převody jednotek obsahu, který bude připravený v Teams (zadání - 
“PL jednotky obsahu”), odevzdej do středy večer (nejpozději do 20.00 hod). Můžeš ho vyplnit 
přímo v počítači, jde o dokument Word (otvírej a upravuj pouze ve Wordu, ne online). 

10. 11. úterý: online hodina (vždy půlka třídy) 

8.00 skupina X; 12.00 skupina Y 

11. 11. středa: samostatná práce 

V učebnici vyřeš 62/2 - do školního sešitu: 

a), b) vypočítej zpaměti a zapiš jen správný výsledek s jednotkou 

c), d), e) zapisuj celé - náčrtek, zápis, vzoreček, výpočet, odpověď 

Zopakuj si vzorce pro výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku. Ve čtvrtek si napíšeme 
kontrolní test. 

Dobrovolně: 

převody jednotek obsahu můžeš ještě trénovat na: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematik
a&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=13.+Jednotky+obsahu+-
+p%C5%99evody#selid 



nebo se přezkoušej z převodů různých jednotek (délka, obsah, hmotnost, čas) pomocí tohoto 
kvízu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5378 
 

Cvičení pro lepší a názorné pochopení obsahu a obsahových jednotek najdeš také zde: 

https://cs.khanacademy.org/math/4-
trida/xa8685ed041b30ff1:geometrie/xa8685ed041b30ff1:urcovani-obsahu-pomoci-ctvercove-
site/e/understand-area 

12. 11. čtvrtek: online hodina  

8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

13. 11. pátek: samostatná práce 

Do školního sešitu vypracuj z učebnice cv. 63/5 (a, b, c) náčrtek vždy obkresli, připiš rozměry, 
zapiš výpočet. 

Dále vyřeš do sešitu slovní úlohu 64/10, udělej si náčrtek, zápis, výpočty a odpověz na všechny 
otázky (a, b, c) 

 

PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Ladislava Srpová 

BUŇKA - stavební a funkční jednotka živých organismů (Učebnice str. 20 – 23) 

Samostatná práce: 

1) Přečti si v učebnici kapitolu na str. 20 – 22, zapiš do sešitu, co je to buňka, přečti si o 
jednotlivých částech buňky = ORGANELÁCH (jak vypadají a k čemu slouží). 

Poslechni si prezentaci 6. třída (Př, 12) - Buňka  

2) Nakresli si oba základní typy buněk - rostlinnou (str. 22) a živočišnou (str. 23)  
a popiš jejich části. Obrázky by měly být velké, přehledné a barevné, podobně jako v učebnici. 
(Může být každá buňka na jedné stránce v sešitě - nejlépe vedle sebe, abys mohl dobře 
porovnat jejich společné části a naopak rozdíly) 

3) Ve výukových materiálech bude připraven pracovní list - Buňka, který si můžeš vytisknout a 
vyplnit, nebo alespoň cvičení 1 si udělat ústně (popis obrázku) a cvičení 2 a 3 vyřešit a zapsat do 
sešitu. 

Na online hodině si poslechneme připravené prezentace některých vašich spolužáků (podle 
předchozí dohody z minulého týdne) 

Online hodina: ve 12.00 h (celá třída) - 6. C středa 11. 11., 6. A - čtvrtek 12. 11. 2020. 

 

 



Vyučující: Lenka Košťálová 

Moje milá třído, tento týden nás čeká opakování buňky  a nové učivo viry. 

Online hodina v pondělí v 10.00 - společně zopakujeme buňku, čeká nás nové učivo viry. 

Online hodina ve středu  ve 12.00 - budeme psát online test na buňku přes  
www. nearpod.com, mějte opět tuto stránku zminimalizovanou na liště před hodinou a na 
online hodinu budete mít připravené 2 věty ke třem vámi zvoleným virovým onemocněním. 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. A) 

Zdravím vás milí šesťáci. 😊 

V pondělí v 10:05 se sejdeme na online hodině. Připravte si, prosím, své sešity a učebnici. 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. B) 

Zdravím vás milí šesťáci.  😊 

Online hodina bude rozdělena: skupina X 8:05, skupina Y 11:00. Připravte si, prosím, sešit  

a učebnici. 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online hodina ve čtvrtek 12. 11. v 11:00  

MÍSTO, KDE ŽIJEME – prezentace referátů 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Online hodina: 6. A - pátek 12.00 hod., 6. B - čtvrtek - 12.00 hod., 6. C - pátek - 10.00 hod. 

Na výuku si připrav atlas str. 10, sešit, psací potřeby. 

Bude zaslán zápis Měsíc. 

Přečtěte si v učebnici str. 14 - 15 i s texty na liště (modré pruhy).  Prostuduj si i str. 11 v atlase, 
pomůže ti též s plněním úkolů. 

Vypracovat otázku z učebnice str. 14 otázky č. 3. Bíle zůstane osvětlená část, černě bude část 
zastíněná. Pod obrázky napiš názvy fází Měsíce. Pracuj s pomocí kružítka. 

Odpovědi pošlete do 13. 11. 2020 do 16:00 hod. 

 

Kdo by měl zájem o zeměpisnou olympiádu, nahlaste se. Pokud se uskuteční, tak  
pravděpodobně formou online. Pro zájemce budu posílat přípravu. 



DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Shlédni Kompas času 06, Egypt 2 

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

a odpověz na otázky: 

1. Proč byly postaveny pyramidy? 
2. Malířství úkol: namaluj si do sešitu postavu podle zvyklostí starých Egypťanů. 
3. Kdo byl Imhotep? 
4. Na jaké úrovni byla v Egyptě medicína a proč? 
5. Jak se jmenovalo egyptské písmo? 
6. K čemu posloužila francouzskému vědci Champollionovi Rosettská deska? 
7. Čím se proslavil faraon Tutanchamon? 

Odpovědi hledej také v učebnici dějepisu 

Online hodiny - 6. A pátek 10 h, 6. B středa 10 h, 6. C úterý 10 h. 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Petra Železná  

6. A a 6. C 

Online Deutschstunden: podle rozvrhu 

pondělí: skupina X 11.00 - 11.20, skupina Y 11.25 - 11.45 

Procvičení tykání a vykání - uč. 20/6 písemně do sešitu 

čtvrtek: skupina X 10.05 - 10.25, skupina Y 10.30 - 10.50   

 Napíšeš si test na probrané učivo, naučíme se 2 další slovesa – spielen, mögen. 

 

Vyučující: Lenka Košťálová (6. B) 

Hallo Kinder! 

POZOR ZMĚNA: NA NĚMČINU BUDETE ROZDĚLENI DO DVOU SKUPIN – INFORMACE V TEAMS 
Online hodiny: pondělí - 1. skupina 11.00 – 11.30, 2. skupina 11.30 – 12.00. 

  čtvrtek - 1. skupina 10.00 – 10.30, 2. skupina 10.30 – 11.00.  

V online hodinách budeme číst rozhovor, doplňovat rozhovor, hrát si na reportéry - trénovat 
otázky a odpovědi.  



Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. A a 6. C) 

Hallo Kinder! 😊 

Program online hodin – 1. lekce: rozhovor, nová slovesa – wohnen, heißen, kommen. 

Online Deutschstunde:  

NOVÉ ROZDĚLENÍ PODLE TOHO, DO JAKÉ TŘÍDY CHODÍTE.  

Pondělí 6. A - 11:00 - 11:45, 6. C 11:55 – 12:40 

Čtvrtek 6. A - 10:05 – 10:50, 6. C 11:55 – 12:40 

Pokud máte nějakou otázku nebo problém, napište!  😊 

 

Vyučující: Karolina Scalabroni (6. A, 6. B a 6. C) 

DU: Nauč se slovíčka PS str. 17/až do slova der Wohnort - 

Online hodiny dle rozvrhu. 

Uč str. 17, 18, 19 

PS str. 11, 12 

 

FRANCOUZSVKÝ JAZYK 

Vyučující: Eva Škvorová 

Bonjour, mes amis, ça va? :-) 

Uvidíme se na video hodině v pondělí i v 11 a ve čtvrtek v 10h05, tzn. v čase, kdy máš FJ  
v rozvrhu, v Teams.  

V Teams najdete v zadání ve zdrojích cvičení, do kterého vyplníte, jak se časují základní slovesa 
(být, mít, jít, bydlet) v jednotném čísle. A hned si zkusíte tato slovesa využít ve větách 😊. 
Všechno si povíme na hodině. 

Bonne chance  Au revoir! 

 

 

 

 

 

 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

Vyučující: Soňa Nečesaná (6. C) 

Dobrovolný úkol:  

Mnoho zajímavých tvůrčích aktivit lze provádět s běžným mobilním telefonem a jeho 
fotoaparátem. Ten nám umožňuje nejen rychle dokumentovat pomíjivé okamžiky, ale i vytvořit 
trvalé svědectví o době, kterou právě prožíváme, nebo o přírodě a prostředí, ve kterém žijeme. 
Dokumentovat můžete zdánlivě obyčejné zázemí vašeho domu nebo podoby vaší ulice či 
zahrady. Zachyťte uměleckými prostředky detaily ze svého okolí! 

 Jak postupovat? 

1. Vyjděte ven do okolí svého domu, do parku, zahrady nebo někam na výlet. Dívejte se 
pozorně okolo a všímejte si zajímavých detailů a kompozic. 

2. A pusťte se do fotografování! Techniku snímku můžete svěřit automatickým funkcím 
mobilního telefonu nebo fotografického přístroje. Dbejte jen na to, aby byla fotografovaná 
scéna dostatečně osvětlena. Snímky dobře promýšlejte a pracujte s různými variantami výřezů a 
kompozic. Scény by měly být jednoduché: čisté plochy, zajímavé protiklady nebo výrazné linie. 
Snažte se vytvořit promyšlené, kultivované obrazy – a ne dokumentaci úplně všeho okolo. 
Vybírejte a pamatujte, že méně znamená více! 

3. Vyfotografujte větší množství snímků a pak z nich vyberte trojici těch nejlepších. V počítači 
nebo v nějaké vhodné aplikaci pak této trojici vytvořte pozadí a fotografie seskupte do 
zajímavé, ale prosté kompozice. Mělo by jít o formát A4 orientovaný na výšku. V počítači stačí 
obrázky naskládat na list dokumentu, popřemýšlet nad jejich pořadím, srovnat je, aby mezi nimi 
byly stejné rozstupy – a nakonec je uložit do pdf souboru.Příklad práce najdete zde:  

https://zsdobrichovice-
my.sharepoint.com/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc={f
e688688-f4b4-49a9-aa38-4469ed7fbad5}&action=edit 

4. Na vzniklou trojici snímků se pozorně podívejte, zamyslete se nad výsledkem a dejte mu 
název. Výsledek prosím pošlete na mail: necesana@zsdobrichovice.cz 

Fotografování zdar! Těším se na Vaše práce. 

 

Vyučující: Hana Tuháčková (6. A, 6. B) 

Dobrovolný úkol: 

Umění (být) doma - výzva Národní galerie (z období první distanční výuky) 

Návod na tvoření najdeš zde: https://ngp-prod.brainz.cz/storage/1207/umeni_-byt-
_doma_vyzva_1-3.pdf 

Výsledek své tvorby vyfoť a pošli na mail - tuhackova@zsdobrichovice.cz 

Moc vás zdravím a těším se na vaši tvorbu! 

 



HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vyučující: Hana Tuháčková 

Dobrovolný úkol: 

HUDEBNÍ VÝZVA 

Již ve škole jsme si ukázali, že hudební nástroje můžeme udělat z obyčejných věcí, které nás 
obklopují. 

Rozhlédni se okolo sebe (projdi svůj pokoj, váš byt, dům, zahradu, …) a vyber si předmět/y, 
které bys mohl/a použít jako hudební nástroj. Potom si vymysli rytmus/rytmickou variaci 
skládající se z více rytmů (ve škole jsme pracovali se 4/4 taktem) a tento rytmus/rytmickou 
variaci zahraj a natoč z toho krátké video nebo zvukový záznam a pošli mi to na mail – 
tuhackova@zsdobrichovice.cz. 

Neboj se zapojit celou rodinu. Vyzkoušíš si tak hned několik rolí: skladatel, dirigent, vedoucí 
kapely. 

Těším se na výsledky HUDEBNÍ VÝZVY!!! 

 

 

 


