
6. ročník (týden 4. 1. 2021 – 8. 1. 2021) 
 

ČESKÝ JAZYK 

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

6. B 

online hodina celá třída - úterý od 11:00 

online hodiny skupiny X – středa od 8:00 

online hodiny skupiny Y – středa od 9:00  

Spisovné tvary podstatných jmen 

učebnice str. 26/2 a 28/1 – jen přečti ve správném tvaru 

dále si zopakuj podstatná jména v těchto cvičeních: 

Rod mužský životný a neživotný (skolasnadhledem.cz) 

Druhy přídavných jmen 1 (skolasnadhledem.cz) 

Přídavná jména – opakování z 5. třídy 

Druhy přídavných jmen 1 (skolasnadhledem.cz) 

Literatura 

Báje – přečti si Kosmické vejce – čítanka str. 26-27. Do literárního sešitu napiš název báje a pak si 
vyber jeden ze dvou příběhů, které si lidé vyprávějí o velkém Phan-kuovi a vyber si, jak ho 
zpracuješ: 

a) nakresli k němu ilustraci 

b) vyprávěj ho vlastními slovy a zapiš do sešitu 

 

6. C 

online hodiny skupiny X – úterý od 9:00, čtvrtek od 8:00 

online hodiny skupiny Y – úterý od 8:00, čtvrtek od 9:00 

konzultační hodina pro zájemce – pátek od 12:00 

Spisovné tvary podstatných jmen 

učebnice str. 26/2 a 28/1 – jen přečti ve správném tvaru 

dále si zopakuj podstatná jména v těchto cvičeních: 

Rod mužský životný a neživotný (skolasnadhledem.cz) 

Druhy přídavných jmen 1 (skolasnadhledem.cz) 



Přídavná jména – opakování z 5. třídy 

Druhy přídavných jmen 1 (skolasnadhledem.cz) 

Literatura 

Báje – přečti si Kosmické vejce – čítanka str. 26-27. Do literárního sešitu napiš název báje a pak si 
vyber jeden ze dvou příběhů, které si lidé vyprávějí o velkém Phan-kuovi a vyber si, jak ho 
zpracuješ: 

a) nakresli k němu ilustraci 

b) vyprávěj ho vlastními slovy a zapiš do sešitu 

 

 

Vyučující: Radka Habešová 

6. A 

Jazyk: 

o Přídavná jména: zapiš do sešitu procvičení pět přídavných jmen ke slovu leden a urči 
jejich druhy - učebnice str. 32 - zapiš do sešitu Mluvnice. 

o Zhlédni výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=JlI-qyr_vPo 

o Pravopis s využitím stavby slova: PS 21, cv. 4, 5 -písemně - společná kontrola 

o Učebnice str. 33, cv. 5 - rozděl do sloupečků T, M, P (tvrdá, měkká a přivlastňovací) do 
druhé hodiny jazyka. 

o PS str. 24, cv. 1 - společná kontrola 

o Pravopis přídavných jmen PS str. 24, cv. 2, 3 - společně 

Literatura: 

o Pokračuj v dramatizaci vybrané pověsti ve své skupině. Nacvičujte společně, můžete se 
sejít online. 

o Čti vlastní knihu. 

Sloh: 

o Inzerát - V učebnici str. 110 si přečti, jaká jsou kritéria inzerátu. Vyhledej a zapiš do sešitu 
slohu jakýkoli inzerát v  médiích.  

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 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

6. C X 

Online lesson Monday 9:00  

Unit 2 D Modal verbs and Object pronouns 

Online practice – MODAL VERBS 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Modal_
verbs/Modal_verbs_ef363525gg 

Online practice – OBJECT PRONOUNS 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Subject
_and_object_pronouns/Object_pronouns_for_beginners_hy1317495sp 

Classbook p. 27 ex. 4 a, b, c 

Workbook p. 21 ex. 4, 5 

Online lesson  Tuesday 9:00 

Unit 2 Revision 

Online practice – OBJECT PRONOUNS 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Subject
_and_object_pronouns/Subject_and_Oject_Pronouns_xa421sz 

Classbook p. 30 ex. 4 

Workbook p. 23 ex. 5 

Online lesson Friday 9:00 

Unit 2 Revision – preparing for the test Monday 11.1. - see criteria in teams 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present
_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs._Present_Continuous_-_Video_oj27338qg 

Classbook p. 30 ex. 1, 2, 3, 5 

Workbook p. 22 + 23 all exercises 

 



6. C Y 

Online lesson Monday 10:05   

Unit 2 D Modal verbs and Object pronouns 

Online practice – MODAL VERBS 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Modal_
verbs/Modal_verbs_ef363525gg 

Online practice – OBJECT PRONOUNS 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Subject
_and_object_pronouns/Object_pronouns_for_beginners_hy1317495sp 

Classbook p. 27 ex. 4 a, b, c 

Workbook p. 21 ex. 4, 5 

Online lesson Tuesday 11:55  

Unit 2 Revision 

Online practice - OBJECT PRONOUNS 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Subject
_and_object_pronouns/Subject_and_Oject_Pronouns_xa421sz 

Classbook p. 30 ex. 4 

Workbook p. 23 ex. 5 

Online lesson Wednesday 10:05   

Unit 2 Revision – preparing for the test – Monday 11.1. - see criteria in teams 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit2/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present
_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs._Present_Continuous_-_Video_oj27338qg 

Classbook p. 30 ex. 1, 2, 3, 5 

Workbook p. 22 + 23 all exercises 

 

 

 



Vyučující: Kateřina Kubásková  

6B 

Pondělí  

skupina A 9:00, skupina B 9:25 

Revision 3A, was/were – Where were you last weekend? 

SB 33/5, 6  SB 33/ 7 

Úterý  

skupina A v 12:50, skupina B v 13:15 

Our Holiday 3B 

SB 34/1  WB 26/1 

HW: vocabulary 3B – write new words into your school exer. book + learn them 

Čtvrtek  

skupina A 9:00, skupina B 9:25  

Testík – slovní zásoba 3B + was/were (positive, negative, questions, short answers   

Our holidays (3B) 

SB 34/2, 3  

HW: study WB 74/3.5 + WB 26/2 – due on Monday 11 January 

Kahoot challenge – complete by Monday: https://kahoot.it/challenge/0908986?challenge-
id=f9882a13-e352-4d6b-85d3-e9e3c71079ef_1609668510009 

 

 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba 3A – PS str. 81-82 

o Minulý čas prostý, minulý čas slovesa TO BE (být), pravidelná slovesa - PS str.74/3.1-3.5 

o V učebnici si pročti str. 32 - 33/3, 4, 5, 6, 7, str. 34/3 projdi si cvičení + poslechy  

o PS str. 25/5 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD-zde poslech není. 

o Při on-line hodinách: 1. hodina - zhodnocení testu UNIT2, v učebnici str. 33/3, 4.  
2. hodina – v učebnici str. 33/5, 6 budeme kontrolovat v PS str. 25/5  
3. hodina – v učebnici str. 33/7a,b, str. 34/3a,b (zápis do školního sešitu) 

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 

4. 1. 

Xmas speaking 

Holiday problems – reading and listening 

36/3a, b 

Writing 37/5 

WB pages 28 + 29 

 

6. 1. 

Writing postcards 

How to write an address 

How to form the text 

Phrases 

Worksheet 

Interactive board 

7. 1. 

A test - irregular verbs 

Mut´s holiday p. 38- listening, reading, working with the text 

39/2 

Forming questions in past simple 

 

HW – irregular verbs 

Writing a postcard 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Objem a jeho měření 

Podívejte se v učebnici na strany 41 až 43.  
 
Online hodiny - 6. A úterý 9 h, 6. B pátek 9 h, 6. C středa 11 h. 

 

DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Starověká Palestina 

Učebnice strana 54 - 55, přečti si a udělej si zápisky. 

Online hodiny - 6. A pátek 10 h, 6. B úterý 12 h, 6. C úterý 10 h. 



MATEMATIKA 

Vyučující: Ladislava Srpová 

Desetinná čísla Opakování - násobení a dělení 10, 100, 1000 + převody jednotek délky, 
hmotnosti, obsahu (učebnice 2. díl, str. 32 – 46) 

Násobení desetinných čísel (str. 47 – 54) 

Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams. 

6. A 

4. 1. pondělí: online hodina - 12.00 skupina X; 13.00 skupina Y 

5. 1. úterý: samostatná práce - převody jednotek obsahu  

1) práce s učebnicí:  

str. 43 – převody cv. 3, 4A, a slovní úlohu cv. 5 vypracuj do školního sešitu  

(nezapomeň náčrtek, zápis, výpočet, odpověď).  

str. 45 – větší jednotky obsahu - ústně cv. 6, 7, písemně do sešitu cv. 9A 

str. 46 - úlohy na závěr -sloupec A (1 – 10) písemně do sešitu 

2) procvičuj se online:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3263 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-obsahu-2-uroven/4681 

POZOR DŮLEŽITÉ: V Teams najdeš kód k registraci na stránky 
https://www.liveworksheets.com/ (zaregistruj se jako student) - ve Workbook Desetinná čísla 
jsou připraveny úkoly, které můžeš postupně plnit až do pátku 8.1. Práce se ti vždy sama opraví, 
vyhodnotí, já pak zkontroluji. 

6. 1. středa: online hodina - 10.00 skupina X; 11.00 skupina Y 

7. 1. čtvrtek: samostatná práce Násobení desetinných čísel 

1) Vypracuj do školního sešitu z učebnice:  

na str. 48 – cv. 6A písemně do sešitu - počítej zpaměti nebo pod sebou 

na str. 49 – cv. 10A písemně do sešitu - počítej písemně (= pod sebou) 

na str. 51 – cv. 2A , 6A písemně do sešitu - cv. 2 zpaměti, cv. 6 pod sebou 

2)  cvičení online  

http://matematika.hrou.cz/c/desetinna-cisla/nasobeni-desetinnych-cisel-celym-cislem 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3271  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3272 

8. 1. pátek: online hodina: 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X (Napíšeme si test na převody 
jednotek.) 



6. B 

4. 1. pondělí: samostatná práce - převody jednotek obsahu  

1) práce s učebnicí:  

str. 43 – převody cv. 3, 4A, a slovní úlohu cv. 5  vypracuj do školního sešitu  

(nezapomeň náčrtek, zápis, výpočet, odpověď).  

str. 45 – větší jednotky obsahu - ústně cv. 6, 7, písemně do sešitu cv. 9A 

str. 46 - úlohy na závěr, sloupec A (1 – 10) písemně do sešitu 

2) procvičuj se online:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3263  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-obsahu-2-uroven/4681 

POZOR DŮLEŽITÉ: V Teams najdeš kód k registraci na stránky 
https://www.liveworksheets.com/ (zaregistruj se jako student) - ve Workbook Desetinná čísla 
jsou připraveny úkoly, které můžeš postupně plnit až do pátku 8.1. Práce se ti vždy sama opraví, 
vyhodnotí, já pak zkontroluji. 

5. 1. úterý: online hodina - 9.00 skupina X; 10.00 skupina Y 

6. 1. středa: online hodina - 8.00 skupina X; 9.00 skupina Y  

7. 1. čtvrtek: samostatná práce 

Násobení desetinných čísel 

1) Vypracuj do školního sešitu z učebnice:  

na str. 48 – cv. 6A písemně do sešitu - počítej zpaměti nebo pod sebou 

na str. 49 – cv. 10A písemně do sešitu - počítej písemně (= pod sebou) 

na str. 51 – cv. 2A , 6A písemně do sešitu - cv. 2 zpaměti, cv. 6 pod sebou 

2)  cvičení online  

http://matematika.hrou.cz/c/desetinna-cisla/nasobeni-desetinnych-cisel-celym-cislem 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3271  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3272 

8. 1. pátek: online hodina - 10.00 skupina Y; 11.00 skupina X 

Napíšeme si test na převody jednotek. 

 

 

 



6. C 

POZOR DŮLEŽITÉ: V Teams najdeš kód k registraci na stránky 
https://www.liveworksheets.com/ (zaregistruj se jako student) - ve Workbook Desetinná čísla 
jsou připraveny úkoly, které můžeš postupně plnit až do pátku 8.1. Práce se ti vždy sama opraví, 
vyhodnotí, já pak zkontroluji. 

4. 1. pondělí: online hodina - 9.00 skupina Y; 10.00 skupina X 

5. 1. úterý: online hodina – 8.00 skupina Y; 12.00 skupina X  

6. 1. středa: samostatná práce - převody jednotek obsahu 

1) práce s učebnicí:  

str. 43 – převody cv. 3, 4A, a slovní úlohu cv. 5 vypracuj do školního sešitu  

(nezapomeň náčrtek, zápis, výpočet, odpověď).  

str. 45 – větší jednotky obsahu - ústně cv. 6, 7, písemně do sešitu cv. 9A 

str. 46 - úlohy na závěr, sloupec A (1 – 10) písemně do sešitu 

2) procvičuj se online:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3263  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-obsahu-2-uroven/4681 

7. 1. čtvrtek: online hodina - 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

Napíšeme si test na převody jednotek. 

8. 1. pátek: samostatná práce  

Násobení desetinných čísel 

1) Vypracuj do školního sešitu z učebnice:  

na str. 48 – cv. 6A písemně do sešitu - počítej zpaměti nebo pod sebou 

na str. 49 – cv. 10A písemně do sešitu - počítej písemně (= pod sebou) 

na str. 51 – cv. 2A, 6A písemně do sešitu - cv. 2 zpaměti, cv. 6 pod sebou 

2)  cvičení online  

http://matematika.hrou.cz/c/desetinna-cisla/nasobeni-desetinnych-cisel-celym-cislem 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3271  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3272 

 

 

 



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Ladislava Srpová 

6. A 

BAKTERIE - opakování (učebnice str. 30 - 31) a SINICE (učebnice str. 32 – 33) 

Samostatná práce: Přečti si kapitolu na straně 32 až 33 prostuduj si obrázky, udělej na nové 
stránce v sešitě stručný zápis: 

nadpis: SINICE (= zelené příbuzné bakteriím) 

Nakresli si buňku sinice – podle str. 32, měchýřky s barvivy kresli zeleně, zapiš si, že díky 
chlorofylu jsou schopné provádět fotosyntézu, přečti si a zapiš, čemu říkáme “vodní květ”. Můžeš 
si zapsat a tužkou nakreslit také některé druhy sinic podle str. 33, přečti si zajímavosti v liště 
vpravo, věděl jsi, proč se Rudé moře jmenuje Rudé? 

Na online hodině si vše společně vysvětlíme. Poslechneme si Filipovu prezentaci o objevu 
antibiotik a prezentaci o sinicích - tu pro nás připravila Andrea. 

Zopakuj si, co už víš o bakteriích, o jejich stavbě a způsobu života a jaká znáš bakteriální 
onemocnění - napíšeme si testík 😉 (kvíz) 

K opakování využij následující prezentace:  

6. třída (Př, 18a) - Bakterie 1 (úvod, tvary bakterií) 

6. třída (Př, 18b) - Bakterie 2 (stavba a význam bakterií) 

nebo také PL na téma Bakterie, který byl před Vánoci zadán v Teams 

Procvičuj své znalosti na:  

https://www.liveworksheets.com/ur1342327jx - zde vyplníš úkoly a pak klikneš na Finish  
a následně na “Check my answers” - kvíz se ti sám opraví 

https://wordwall.net/cs/resource/6852842/opakov%C3%A1n%C3%AD-viry-bakterie-sinice  

https://wordwall.net/cs/resource/6096514/bakterie-viry 

Online hodina: čtvrtek 7. 1. ve 12.00 hod. 

 

6. C 

Bakterie (učebnice str. 30 - 31) 

Samostatná práce: Přečti si kapitolu na straně 30 až 31, prostuduj si obrázky, udělej na nové 
stránce v sešitě stručný zápis: 

Nadpis: 2. říše: BAKTERIE a SINICE (= prvobuněční) 

Nakresli si do sešitu buňku bakterie podle str. 30 a popiš její stavbu, můžeš zakreslit také různé 
typy bakterií a připsat jejich názvy (také str. 30). 

Poslechni si prezentace o bakteriích:  



6. třída (Př, 18a) - Bakterie 1 (úvod, tvary bakterií) 

6. třída (Př, 18b) - Bakterie 2 (stavba a význam bakterií)  

PL na téma Bakterie najdeš v Teams – odevzdej dobrovolně do pátku 8. 1.  

Na online hodině ve středu ve 12.00 si vše společně vysvětlíme. Poslechneme si také další  
z vašich prezentací, tu o bakteriích připravila Simona.  

Na další týden si prezentaci o sinicích připraví Radek. 

Zopakuj si, co už víme o virech, o jejich stavbě a způsobu života a jaká znáš virová onemocnění - 
napíšeme si testík 😉 (kvíz). 

Procvičuj své znalosti na:  

https://wordwall.net/cs/resource/6852842/opakov%C3%A1n%C3%AD-viry-bakterie-sinice  

https://wordwall.net/cs/resource/6096514/bakterie-viry 

https://www.liveworksheets.com/ur1342327jx - zde vyplníš úkoly a pak klikneš na Finish  
a následně na “Check my answers” - kvíz se ti sám opraví 

K opakování můžeš využít také pracovních listů, které byly zadány v Teams jako dobrovolné 
úkoly, nebo následující prezentaci: 6. třída (Př, 17) - Viry  

Online hodina: středa 6. 1. ve 12.00 hod. 

 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Moje milá třído, zopakujeme si řasy, sinice a kvasinky 

Online hodina v pondělí v 10.00 - před Vánoci jsme dělali pokusy s droždím (kvasinkami), vše 
jsme si objasnili a teď je potřeba všechny vaše kvasinkové vědomosti uvést do praxe. Vyhlašuji 
soutěž o nejlepší kvasinkové veledílo😊. Můžete zapojit tatínky, maminky, babičky, dědečky, 
sourozence, ale jen ty, kteří mají čas a chuť. Ale zvládneš to i sám, sama a doma překvapit svým 
kulinářským uměním. Vyber si recept na kynuté těsto - musí obsahovat droždí a v něm kvasinky   
(koláče, buchty, vánočky, chléb......) a upeč tebou vybranou mňamku. U pečení je potřeba si 
pořád uvědomovat, co jsme se naučili - za jakých podmínek se kvasinky množí rychleji? Čím se 
živí? Co z dané živiny vytváří? A toho se při pečení drž, jinak se dílo nemusí podařit. Samozřejmě 
musíš vše dokumentovat - soutěž trvá od pondělí do neděle 10. 1., je potřeba, abys mi poslal do 
zadání v Teams tyto fotky jako důkazy - 1. foto – v jakém prostředí se kvasinky množí rychleji? Jak 
jsi to prostředí zajistil?, 2. foto - čím se živí kvasinky? Co jsi dal do těsta?, 3. foto - dokaž, že 
kvasinky umí vytvořit oxid uhličitý. 4. foto - hotový výrobek. Bylo by nejlepší poslat koláž fotek  
4 v 1, ale jen pokud to umíš. Nejlepší soutěžící budou vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami.  

A během pondělní online hodiny budeme opakovat řasy, sinice, kvasinky, teoreticky. 

Online hodina ve středu ve 12.00 - budeme probírat plísně. 

 

 



VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. A) 

Zdravím vás v novém kalendářním roce 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 v novém kalendářním roce milí šesťáci.  😊 

Ve čtvrtek v 8:05 se sejdeme na online hodině. Připravte si, prosím, sešit a učebnici. 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online hodina ve čtvrtek 11:00  

Naše obec 

Připravte si učebnici a sešit  

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Online hodina: 6. A - pátek 12 hod., 6. B - čtvrtek - 12.00 hod., 6. C - pátek - 10.05 hod. 

Na výuku si připrav atlas str. 12 – 13 (obecně zeměpisná mapa světa), sešit, psací potřeby, 
učebnici. 

Zopakujeme si zeměpisnou polohu a čas na Zemi. 

Nové učivo - Mapy – bude zaslán zápis a na online hodině si učivo vysvětlíme. 

Dú - přečíst v učebnici str. 20 - 22 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. C)  

Hallo Kinder!  

Online Deutschstunde: pondělí 11:00, čtvrtek 10:05 (podle rozvrhu) 

Před pondělní hodinou si projděte časování sloves – viz zápis v sešitě. 

Zopakujte si slovíčka PS str. 17 - většinu z nich již znáte. 

Auf Wiedersehen! :-) 

 

 



Vyučující: Karolina Scalabroni (6. C) 

Uč str 23/24    PS str 13/15/16 

Online hodiny dle rozvrhu. 

 

Vyučující: Petra Železná  

6. A  

Online Deutschstunde am Montag: skupina X 11.00 - 11.25, skupina Y 11.25 - 11.45 

1) opiš si do svého sešitu z poznámkového bloku skupiny zápis nové gramatiky 

2) vypracuj PS 19/6, 7, 8 

3) zopakuj si názvy rod. příslušníků a zvířecích mazlíčků včetně zájmen mein(e), dein(e) podle uč. 
str. 25, ve čtvrtek budeš psát test  

Online Deutschstunde am Donnerstag: skupina X 10.00 - 10.25, skupina Y 10.25 - 10.50   

Test, dále zpracuj písemně do sešitu: uč. str. 28/7a.  

 

Vyučující: Lenka Košťálová (6. B) 

Hallo Kinder! 

Online hodiny:  

pondělí - 1. skupina 11. 00 – 11. 30, 2. skupina 11. 30 – 12. 00: Opakujeme celou 1. lekci. 

čtvrtek - 1. skupina 10.00 – 10.30, 2. skupina 10.30 – 11.00:  Napíšeme si opakovací test z 1. 
lekce. 

 

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.  

Vaším úkolem je a vždycky bude si samostatně projít, co jsme v hodinách dělali, opakovat si 
slovíčka (zejména jejich psaním na papír.) Všechno ostatní si povíme na hodině. 

Bonne chance  Au revoir! 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

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! 

 

 

Vyučující: Soňa Nečesaná (6. C) 

Dobrovolný úkol:  

A je tu další nabídka tvoření na doma! Někdy si to ani neuvědomujeme, ale v našem okolí se 
ukrývají neobyčejné poklady. Třeba v misce s ovocem a zeleninou. Nevěříte? Stačí jen pozorně se 
dívat! 

Jak na to? 

1. Vydejte se po bytě na průzkum. Úkol zní jasně: ukořistit nějaké ovoce nebo zeleninu. 

2. Rozkrojte ovoce nebo zeleninu tak, abyste získali plátek. Dejte pozor, ať se neříznete – nebo 
požádejte o pomoc dospělého. 

3. Zapomeňte na to, že tohle ovoce nebo zeleninu dobře znáte. Podívejte se na ně novýma očima 
a pozorně zkoumejte jeho strukturu. 

4. Pokuste se objevenou strukturu nakreslit. Můžete si pohrát se „zoomováním“. Ano, to je 
funkce fotoaparátu, pomocí níž zvětšujeme okolí. 
Lidé to ale také dovedou! Prostě semínka a dužinu kreslete zvětšené. 

5. Struktury můžete kreslit nebo malovat jakoukoliv technikou. Zajímavé jsou nejen barevné, ale  
i jednou barvou. Můžete dokonce vytvořit celý cyklus – různými technikami. Příklad zde: 

https://zsdobrichovice-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/necesana_zsdobrichovice_cz/_layouts/15/Doc.aspx?sourced
oc=%7B03A4737D-DA35-4563-8B27-
7988ADDF694F%7D&file=kiwi%20zoom.docx&action=default&mobileredirect=true 

6. Vzniklý obrázek nezapomeňte poslat na adresu necesana@zsdobrichovice.cz a pochlubit se se 
svým výtvorem.  

 

 

 

 



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!!! 


