
6. ročník (týden 15. 2. 2021 – 19. 2. 2021) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Radka Habešová 

6. A 

Jazyk: 

o 1. hodina: Opakování přídavných jmen – PS str. 30, cv. 1, 2, 3 a str. 31, cv. 4, 5 

o PS str. 31, cv. 4, 5 na druhou hodinu jazyka 

o Procvič si přídavná jména: 

https://www.ocestine.cz/testy/sklonovani-pridavnych-jmen/zakladni-test/hledani-chyb-v-
koncovkach-pridavnych-jmen-a-privlastnovacich-zajmen-iii-7/ 

o 2. hodina: kontrola zadaných cvičení v PS 

o Přídavná jména - Test 

Literatura a sloh: 

o Bajka: Poslech, vypiš postavy a ponaučení 

o Vyber si přísloví a zvířata pro svou bajku - příprava na psaní bajky. 

Online hodiny: skupina X: středa 9:00, čtvrtek 9:00 a pátek 8:05 

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

 

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

6. B 

společná online hodina v úterý od 11:00  

online hodina skupiny X – středa od 9:00, pátek od 10:00 

online hodina skupiny Y – středa od 8:00, pátek od 11:00 

1. Zájmena 

V následujícím cvičení vyhledej zájmena. Dále si vytvořte skupinu a online si vysvětlete 
význam vět (můžete použít i slovník na nechybujte.cz). Potom každý sám zapište jedno nové 
rčení a jeho vysvětlení do zadání Rčení nebo přísloví v Teams, odevzdáš ve čtvrtek. 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=64
0 

 



2. Vypracuj https://www.liveworksheets.com/ea1273150ps  

a podepsaný zašli na klimtova@zsdobrichovice.cz 

  

3. Napiš bajku podle zadání z hodiny – práce na tento a příští týden, kritéria budou v pátek  
v Teams. 

 

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 

společná online hodina v pátek od 12:00 

1. Zájmena 

V následujícím cvičení vyhledej zájmena. Dále si vytvořte skupinu a online si vysvětlete 
význam vět (můžete použít i slovník na nechybujte.cz). Potom každý sám zapište jedno nové 
rčení a jeho vysvětlení do zadání Rčení nebo přísloví v Teams, odevzdáš ve čtvrtek. 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pag
eord=640 

  

2. Vypracuj https://www.liveworksheets.com/ea1273150ps  

a podepsaný zašli na klimtova@zsdobrichovice.cz 

  

3. Napiš bajku podle zadání z hodiny – práce na tento a příští týden, kritéria budou ve čtvrtek 
v Teams. 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Hana Tomšíková 

Online hodina: 6. A - pátek 12:00, 6. B - čtvrtek – 12:00, 6. C - pátek 10:05. 

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

- 6. A, B, C - nové učivo - Oceánské dno - učebnice str. 30 - 33 

- bude zaslán zápis - k němu nakreslit obrázek 34 z učebnice str. 32 

-  stále si procvičuj zeměpisnou polohu 

- krátký test - zeměpisná poloha 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

6. C X 

Online lesson Monday 9:00  

Unit 3 Revision 

Classbook p. 42 ex. 1 a, b    Workbook p. 31 ex. 4, 5 

Online lesson  Tuesday 9:00 

Unit 3 Revision – Criteria for the unit 3 test Monday 22. 2. 

Classbook p. 42 ex. 2, 3, 4    Workbook p. 32 ex. 1, 2, 3, 4 

Online lesson Friday 9:00 

Unit 3 Revision 

Workbook p. 33 ex. 5, 6 

Unit 4 A Food vocabularies 

 

6. C Y 

Online lesson Monday 10:05   

Unit 3 Revision 

Classbook p. 42 ex. 1 a, b    Workbook p. 31 ex. 4, 5 

Online lesson Tuesday 11:55  

Unit 3 Revision – Criteria for the unit 3 test Monday 22. 2. 

Classbook p. 42 ex. 2, 3, 4    Workbook p. 32 ex. 1, 2, 3, 4 

Online lesson Wednesday 10:05  

Unit 3 Revision 

Workbook p. 33 ex. 5, 6 

Unit 4 A Food vocabularies 

 



Vyučující: Kateřina Kubásková  

6B 

Pondělí  

OBĚ SKUPINY V 9:00 

A story in past simple (zadání) 

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

Food and drink (4A) – vocabulary 

SB 44/1, 2 

WB 34/1, 2, 3 

HW: nová slova ze 4A do školního sešitu a naučit. 

Čtvrtek  

skupina A 9:00, skupina B 9:25  

Test – vocabulary food and drinks 

SB 44/3 + 45/4, 5, 6ab 

WB 35/4 

HW: WB 35/5 – check with the answers in soubory/výukové materiály 

 

Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba 4A – PS str. 83  

o Minulý čas prostý, minulý čas slovesa TO BE (být), pravidelná slovesa, nepravidelná 
slovesa, věty záporné a tázací- PS str.74/3.1-3.10, počitatelná/nepočitatelná 
podstatná jména - PS str. 75/4.1, 4.2 

o V učebnici si pročti str. 44-45/1,2,3,4,5 projdi si cvičení + poslechy  

o PS str. 34-35/1,2,3,4 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD. 

o Při on-line hodinách: 1. hodina – Test UNIT 3 - instrukce: 1. Slovní zásoba lekce3,  
2. minulý čas slovesa TO BE (was/were), 3.pravidelná/nepravidelná slovesa dle 
výpisu v chatu v Teams, 4. minulý čas prostý (oznam. věta, tázací, záporná), 5. Čtení 
s porozuměním (přečíst text a odpovědět na otázky) 
2. hodina – v učebnici str. 44/1, 2, 3, v PS budeme kontrolovat str. 34/1,2. 3. hodina – 
v učebnici str. 45/4, 5 v PS budeme kontrolovat str. 34-35/3, 4. 

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 

15. 2. 

Revision – tenses gap fill (questions) 

St.  Valentine´s day  

Basic information 

Romeo and Juliet  

  

17. 2. 

Revision past tense WB p. 68 

Ordering food 

45/7a, b 

WB 35/4 

Preparing a dialogue – in a restaurant 

Watching a video:  

Informal English https://www.youtube.com/watch?v=uUMPULuwdLI 

Phrases: https://www.youtube.com/watch?v=I6lArkT15l8 

  

18. 2. 

A test – divide countable and uncountable nouns 

Pair work Ordering in a restaurant 

 Articles 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/A,_
An_or_Some/Food_a_-_some_-_any_ol34387fa 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1208 

HW 

https://kahoot.it/challenge/09376603?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1613113671401 

https://en.islcollective.com/video-lessons/food-an-an-some-any 

 



DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Období rozkvětu antického Řecka 

Připrav se na online hodinu: 

Přečti si v učebnici strana 66 - 67 a písemně odpověz na otázky. Celou větou. 

1. Které městské státy v Řecku byly nejvýznamnější? 

2. Proč v Řecku nevznikl jednotný stát? 

3. Jaké bylo postavení otroků? 

 Sleduj Teams Příspěvky. 

Piš si nadpisy. 

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

 

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! 

 

 

MATEMATIKA 

Vyučující: Ladislava Srpová 

Dělitelnost přirozených čísel 

Znaky dělitelnosti  - procvičování (učebnice II. díl - str. 78 – 80) 

Prvočísla a složená čísla (str. 80 - 84) 

Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams. 

 

 

 



6. A 

15. 2. pondělí: online hodina - 12.00 skupina X; 13.00 skupina Y 

16. 2. úterý: samostatná práce - Znaky dělitelnosti - procvičuj:   

1) práce s učebnicí:  

str. 79 – cv. 8 písemně do sešitu (vypisuj čísla z obou řádků tabulky najednou - A i B) 

cv. 9 promysli (ústně), oprav chyby po Pepovi 

str. 80 – úlohy na závěr A - proveď do sešitu, úkoly 1 až 10  

   + online kvíz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3281    

2) z pracovního sešitu - (zapiš do školního sešitu) 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_6.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_8.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_9.pdf  

3) dobrovolně - procvičuj si pravidla dělitelnosti také třeba zde: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3306  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matema
tika&search1=04.+D%C4%9Blitelnost#selid  

17. 2. středa: online hodina - 10.00 skupina X; 11.00 skupina Y 

 napíšeme si krátký testík 😉 (znaky dělitelnosti) 

18. 2. čtvrtek: samostatná práce  

Prvočísla a složená čísla (učebnice str. 81 –83) 

1) práce s učebnicí 

Přečti si rámečky na str. 81 a 82, připomeň si, co je to prvočíslo. Na tsr. 82 jsou ukázky, jak 
lze složené číslo rozložit na součin prvočísel - vyber si způsob, který ti vyhovuje. 

Na str. 83/ cv. 7A udělej do sešitu (rozklady na součin prvočísel) 

2) pracovní sešit:  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_109_2.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_109_3.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_109_5.pdf (nemusíš celé, vyber si alespoň tři čísla) 

3)  další cvičení online (dobrovolné):  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3283  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-prvocisla-2-uroven/9205  

19. 2. pátek: online hodina - 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 



6. B 

15. 2. pondělí: samostatná práce - Znaky dělitelnosti - procvičuj:   

1) práce s učebnicí:  

str. 79 – cv. 8 písemně do sešitu (vypisuj čísla z obou řádků tabulky najednou - A i B) 

cv. 9 promysli (ústně), oprav chyby po Pepovi 

str. 80 – úlohy na závěr A - proveď do sešitu, úkoly 1 až 10  

   + online kvíz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3281    

2) z pracovního sešitu - (zapiš do školního sešitu) 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_6.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_8.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_9.pdf  

3) dobrovolně - procvičuj si pravidla dělitelnosti také třeba zde:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3306  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matema
tika&search1=04.+D%C4%9Blitelnost#selid 

16. 2. úterý: online hodina - 9.00 skupina X; 10.00 skupina Y 

17. 2. středa: online hodina - 8.00 skupina X; 9.00 skupina Y  

 napíšeme si krátký testík 😉 (znaky dělitelnosti) 

18. 2. čtvrtek: samostatná práce - Prvočísla a složená čísla (učebnice str. 81 –83) 

1) práce s učebnicí 

Přečti si rámečky na str. 81 a 82, připomeň si, co je to prvočíslo. Na tsr. 82 jsou ukázky, jak 
lze složené číslo rozložit na součin prvočísel - vyber si způsob, který ti vyhovuje. 

Na str. 83/ cv. 7A udělej do sešitu (rozklady na součin prvočísel) 

2) pracovní sešit:  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_109_2.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_109_3.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_109_5.pdf (nemusíš celé, vyber si alespoň tři čísla) 

3)  další cvičení online (dobrovolné):  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3283  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-prvocisla-2-uroven/9205 

19. 2. pátek: online hodina - 10.00 skupina Y; 11.00 skupina X 



6. C 

15. 2. pondělí: online hodina - 9.00 skupina Y; 10.00 skupina X 

16. 2. úterý: online hodina – 8.00 skupina Y; 12.00 skupina X  

17. 2. středa: samostatná práce - Znaky dělitelnosti - procvičuj:   

1) práce s učebnicí:  

str. 79 – cv. 8 písemně do sešitu (vypisuj čísla z obou řádků tabulky najednou - A i B) 

cv. 9 promysli (ústně), oprav chyby po Pepovi 

str. 80 – úlohy na závěr A - proveď do sešitu, úkoly 1 až 10  

   + online kvíz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3281    

2) z pracovního sešitu - (zapiš do školního sešitu) 

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_6.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_8.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_9.pdf  

3) dobrovolně - procvičuj si pravidla dělitelnosti také třeba zde:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3306  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matema
tika&search1=04.+D%C4%9Blitelnost#selid 

18. 2. čtvrtek: online hodina - 8.00 skupina Y; 9.00 skupina X 

 napíšeme si krátký testík 😉 (znaky dělitelnosti) 

19. 2. pátek: samostatná práce - Prvočísla a složená čísla (učebnice str. 81 –83) 

1) práce s učebnicí 

Přečti si rámečky na str. 81 a 82, připomeň si, co je to prvočíslo. Na str. 82 jsou ukázky, jak 
lze složené číslo rozložit na součin prvočísel - vyber si způsob, který ti vyhovuje. 

Na str. 83/ cv. 7A udělej do sešitu (rozklady na součin prvočísel) 

2) pracovní sešit:  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_109_2.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_109_3.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_109_5.pdf (nemusíš celé, vyber si alespoň tři čísla) 

3)  další cvičení online (dobrovolné):  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3283  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-prvocisla-2-uroven/9205 



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Ladislava Srpová 

6. A 

Samostatná práce: 

1) Lišejníky - opakování (učebnice str. 40 - 41) 

Zopakuj si nejdůležitější poznatky o lišejníkách, na online hodině si napíšeme krátký test. 

Poslechni si prezentaci: 6. třída (Př, 24) - Lišejníky 

a krátká videa (Krkonoše, Šumava) Minuty z Krkonoš: Tajemný svět lišejníků 

            Houby a lišejníky 

K opakování využij také pracovního listu na Live worksheets (úkol z minulého týdne). 

2) Říše rostlin - řasy (učebnice str. 42 – 43)   

Kapitolu prostuduj a na nové stránce v sešitě si udělej stručný zápis + nakresli obrázek - 
některou z jednobuněčných řas na str. 42 (třeba krásnoočko) a vláknitou šroubatku podle 
obrázku na str. 43 (s popisem). Přečti si, kde a za jakých podmínek řasy žijí, jaký mají význam 
ve vodním prostředí, čím mohou být významné také pro člověka a do jakých skupin je 
rozdělujeme (podle barviv). 

Poslechni si prezentaci: 6. třída (Př, 13) - Jednobunečné řasy 

Budeš-li mít čas a chuť podívej se na zajímavý dokument (dobrovolné): 

...Všestranné vodní řasy.. - Dokument CZ HD (2017) 

3) Vypracuj nový PL na Live Worksheets  - Řasy (PL - č. 7) - povinné, do pátku 19. 2. 

Na online hodině si poslechneme prezentaci o řasách (Martina). 

Online hodina: čtvrtek 18. 2. ve 12.00 hod. 

 

6. C 

Samostatná práce: 

1) Lišejníky - opakování (učebnice str. 40 - 41) 

Zopakuj si nejdůležitější poznatky o lišejníkách, na online hodině si napíšeme krátký test. 

Poslechni si prezentaci: 6. třída (Př, 24) - Lišejníky 

a krátká videa (Krkonoše, Šumava) Minuty z Krkonoš: Tajemný svět lišejníků 

            Houby a lišejníky 

K opakování využij také pracovního listu na Live Worksheets (úkol z minulého týdne). 

2) Říše rostlin - řasy (učebnice str. 42 – 43)   



Kapitolu prostuduj a na nové stránce v sešitě si udělej stručný zápis + nakresli obrázek - 
některou z jednobuněčných řas na str. 42 (třeba krásnoočko) a vláknitou šroubatku podle 
obrázku na str. 43 (s popisem). Přečti si, kde a za jakých podmínek řasy žijí, jaký mají význam 
ve vodním prostředí, čím mohou být významné také pro člověka a do jakých skupin je 
rozdělujeme (podle barviv). 

Poslechni si prezentaci: 6. třída (Př, 13) - Jednobunečné řasy 

Budeš-li mít čas a chuť podívej se na zajímavý dokument (dobrovolné): 

...Všestranné vodní řasy.. - Dokument CZ HD (2017) 

3) Vypracuj nový PL na Live Worksheets  - Řasy (PL - č. 7) - povinné, do pátku 19. 2. 

Na online hodině si poslechneme prezentaci o řasách (Maruška K.). 

Online hodina: středa 17. 2. ve 12.00 hod. 

 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Moje milá třído, 

Online hodina v pondělí v 10.00 - celý tento týden bude žhavý nebo spíš žahavý?😊 Čeká 
vás slíbené video na téma medúzy nebo korálové útesy. Ve čtvrtek opakovací soutěže, 
aktivitky. 

Online hodina ve středu ve 12.00  

 

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. 

DÚ na čtvrteční hodinu - zápis státní symboly. 

 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. B) 

Zdravím vás, milí šesťáci.  😊 

Ve čtvrtek online hodina: v 8:05 skupina X, v 11:00 skupina Y. 

DÚ (na pondělí 22.2.) - zápis - viz zadání v Teams. Přístí hodinu (22. 2.) si napíšeme malý 
test ze státních symbolů. 

Připravte si, prosím, sešit a učebnici. 

 



Vyučující: Lucie Wladařová 

Online hodina ve čtvrtek 11:00  

Rodinný život 

Děti - pokračování našeho života uč. str. 35 – 38 

Etapy života 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Řešíme úlohy na výpočet hustoty - učebnice  str. 50 -51 

Online hodiny - 6. A úterý 9 h, 6. B pátek 9 h, 6. C středa 11 h. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. C)  

Hallo Kinder! :-) 

Online Deutschstunde: pondělí 11:00 (podle rozvrhu) 

Opakuj si protiklady - uč. 29/10 

DÚ - zdání na pondělní online hodině a v Teams. 

čtvrtek 10:05 (podle rozvrhu)  

Opakovací test v Nearpodu - zájmeno dein/deine, protiklady  

          

Vyučující: Karolina Scalabroni (6. C)     

Online hodiny dle rozvrhu. 

Du: zadání v týmsech 

Uč str. 34/35   PS str. 26/27 

Test 2. lekce v po 15. 2. 

 

 

 



Vyučující: Petra Železná  

6. A  

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

1) Wie geht´s?  - nácvik konverzační fráze 

2) Procvičování slovní zásoby a gramatiky lekce 2 – mein, dein, přivlastňování, číslovky do 
100  - podle uč. 31/17 

Samostatná práce: Dialog - přesnější pokyny sdělím na hodině 

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

Slovní zásoba a gramatiky lekce 2 - test 

 

Vyučující: Lenka Košťálová (6. B) 

Hallo Kinder! 

Online hodiny: pondělí - 1. skupina 11. 00 – 11. 30, 2. skupina 11. 30 – 12. 00 - nová 
gramatika, uč. str. 30. Poslechové cvičení - budete mít odkaz v Teams. Samostatně ve 
zbývajícím čase, když je připojena druhá skupina - uč. str. 32 - přečti, přelož a odpověz celou 
větou na otázky (na čtvrtek budete mít připraveno) 

čtvrtek - 1. skupina 10.00 - 10. 30, 2. skupina 10. 30 – 11. 00 - testík v nearpodu na 
přivlastňovací zájmena, protiklady. Dále uč. 31/ 17. 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vyučující: Hana Tuháčková 

Dobrovolný úkol: NOVÁ hudební výzva 

Procvičuje paměť, koordinaci, rytmus, tempo. Je vybraná tak, aby tě pobavila a hlavně 
přivedla na jiné myšlenky. 

Návod najdeš na YT - https://www.youtube.com/watch?v=S74HftGBpNo 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

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

Dobrovolný úkol:  

Umění (být) venku 

Co udělat pro to, aby se vám obyčejná procházka změnila v zábavu a ještě jste při tom 
vytvořili nějaký obraz? 



Vše potřebné najdete na stránkách Národní galerie 

https://ngp-prod.brainz.cz/storage/2942/Umeni-byt-venku-Z-obrazu-ven.pdf 

Držte se návodu a svůj výsledek vyfoťte a pošlete na mail – tuhackova@zsdobrichovice.cz 

 

Vyučující: Soňa Nečesaná (6. C) 

Dobrovolný úkol: Rozbitá tvář karyatidy 

Co je to karyatida? 

Karyatidy jsou sochy, které zdobí architekturu. Nahrazují třeba sloupy po stranách portálů 
nebo se jimi členily fasády. Jde-li o mužské postavy, říkáme jim atlanti. Ti mají většinou 

podobu siláků nesoucích tíhu budovy. 

Možná jste už někdy viděli v muzeu sochy, které jsou poškozené. Třeba jim chybí ruce nebo 
nos – jako této soše. Možná se ptáte, proč je restaurátoři neopraví. Proč vlastně? Nu, 
mnohdy se snaží hlavně zabránit dalšímu poškození vzácných památek. Dělají vše pro to, aby 
se tyto staré předměty zachovaly další stovky let. To je jejich úkol. Tuto sochu například 
ošetřili a raději ji nechávají v té podobě, jaká se nám zachovala. Můžeme ji přesto opravit? 
Ale jistě! Jak na to? 

1. Máte-li chuť vyzkoušet, jak by socha vypadala, kdyby jí restaurátoři doplnili chybějící části 
tváře, pusťte se do toho! Můžete karyatidu nakreslit nebo namalovat celou znovu. Třeba i s 
budovou, kterou kdysi mohla zdobit. 

2. Pokud se chcete raději držet předlohy, použijte přílohy. První z nich vám poslouží k 
pozornému prostudování zachovalé tváře sochy. 
01fd51_c212ba2b8e9b4fb6beffb3a8a63e5bd7.pdf (filesusr.com)Tu druhou vytiskněte a 
kreslete přímo do vytištěného obrázku. 01fd51_3239f064c9ce43628c4e923ff95c54db.pdf 
(filesusr.com) 

Tak můžete sochu jemně a pomalu restaurovat. Snažte se, aby nebylo poznat, že je obrázek 
dokreslovaný. 

   



Co budete potřebovat: papír, potřeby na kreslení a malování, vytištěnou přílohu. 

01fd51_3239f064c9ce43628c4e923ff95c54db.pdf (filesusr.com) 

Až budete mít hotovo, nezapomeňte se pochlubit na mail necesana@zsdobrichovice.cz.  


