
6. ročník (týden 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021) 
 

ČESKÝ JAZYK 

Vyučující: Radka Habešová 

6. A 

Jazyk: 

o 1. hodina: Odvozování přídavných jmen - učebnice str. 34 – 35, cv. 2 - ústně, cv. 6 
písemně 

o Opakování mluvnických významů přídavných jmen 

o Učebnice str. 35, cv. 3 - písemně 

o 2. hodina: Jmenné tvary přídavných jmen: učebnice str. 41 - zápis, str. 42, cv. 1 - ústně,  

PS str. 30, cv. 1, 2 

https://www.youtube.com/watch?v=263CgnWMNpI 

o Procvičení odvozování přídavných jmen (-ští, -čtí): do druhé hodiny jazyka 

o https://cesky-jazyk-snadno.webnode.cz/a6-b/cviceni/tvoreni-tvaru-prid-jm-priponou-ny-
ni-i/  

o https://cesky-jazyk-snadno.webnode.cz/a6-b/cviceni/tvoreni-tvaru-prid-jm-priponou-ny-
ni-i/spravne-odpovedi-tvoreni-tvaru-prid-jm-priponou-ny-ni-i/ klíč 

o Testík - odvozování přídavných jmen 

 

Literatura a sloh: 

o Bajka: Poslech, vypiš postavy a ponaučení 

Přepiš veršovanou bajku do prózy, čítanka str. 108, sešit literatury, viz zadání v Teams. Skupina Y 

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) Zopakuj si učivo o přídavných jménech v učebnici str. 32 – 42, také podle zápisů ve své 
mluvnici. Připrav si cv. 6/40, v PS napiš cv.2/30. Tento týden budeme psát opravný test i/y  
u přídavných jmen. 

Připomeň si jmenné tvary přídavných jmen: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=526 

Zamysli se nad tabulkou Co mám umět v PS na str. 33 a zhodnoť své znalosti. 

Nakonec se otestuj a výsledek testu mi pošli do zadání v Teams. Pozor, test není dlouhý, ale 
vyžaduje soustředění. 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=187 

2) Bajka – zadání najdeš v Teams, přečteš si bajku a zapíšeš do sešitu, 2. část vyřešíš přímo  
v zadání v Teams. Odevzdáš nejpozději v neděli 14. 2. 

 

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) Zopakuj si učivo o přídavných jménech v učebnici str. 32 – 42, také podle zápisů ve své 
mluvnici. Připrav si cv. 6/40, v PS napiš cv.2/30. Tento týden budeme psát opravný test i/y  
u přídavných jmen. 

Připomeň si jmenné tvary přídavných jmen: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=526 

Zamysli se nad tabulkou Co mám umět v PS na str. 33 a zhodnoť své znalosti. 

Nakonec se otestuj a výsledek testu mi pošli do zadání v Teams. Pozor, test není dlouhý, ale 
vyžaduje soustředění.  

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=187 

2) Bajka – zadání najdeš v Teams, přečteš si bajku a zapíšeš do sešitu, 2. část vyřešíš přímo  
v zadání v Teams. Odevzdáš nejpozději v neděli 14. 2. 

 

FYZIKA 

Vyučující: Anna Skotáková 

Určení hustoty - učebnice  str. 50  

Na online hodinu si zopakuj, co znáš o Archimédovi ze Syrakus. 
 
Online hodiny - 6. A úterý 9 h, 6. B pátek 9 h, 6. C středa 11 h. 



ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Wladařová 

6. C X 

Online lesson Monday 9:00  

WRITING A POSTCARD deadline 

Unit 3 D Mut´s holiday 

Classbook p. 38 ex. 1 + p. 39 ex. 2 

Workbook p. 29 ex. 5 

Online lesson  Tuesday 9:00 

Unit 3 D Past simple 

Classbook p. 39 ex. 3, 4, 5 

Workbook p. 30 ex. 1, 2, 3 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_si
mple/Past_Simple_-_Regular_and_irregular_verbs_gy255238f 

Online lesson Friday 9:00 

A test unit 3 C Irregular verbs 

Unit 3 D  

Classbook p. 39 ex. 6 

Workbook p. 31 ex. 4, 5, 6 

 

6. C Y 

Online lesson Monday 10:05   

WRITING A POSTCARD deadline 

Unit 3 D Mut´s holiday 

Classbook p. 38 ex. 1 + p. 39 ex. 2 

Workbook p. 29 ex. 5 



Online lesson Tuesday 11:55  

Unit 3 D Past simple 

Classbook p. 39 ex. 3, 4, 5 

Workbook p. 30 ex. 1, 2, 3 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_si
mple/Past_Simple_-_Regular_and_irregular_verbs_gy255238f 

Online lesson Wednesday 10:05  

A test unit 3 C Irregular verbs 

Unit 3 D  

Classbook p. 39 ex. 6 

Workbook p. 31 ex. 4, 5, 6 

   

Vyučující: Kateřina Kubásková  

6B 

Pondělí  

skupina A 9:00, skupina B 9:25 

Revision for the test: past simple 

SB 42/1, 2 

WB 33/5, 6  

Úterý  

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

Revision for the test  

WB 68 

Čtvrtek  

skupina A 9:00, skupina B 9:25  

Test Unit 3: past simple, vocabulary 

Valentine 

 

 



Vyučující: Hana Kráslová 

o Slovní zásoba 3 – PS str. 82 - opakování 

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 

o V učebnici si pročti str. 42, projdi si cvičení + poslechy  

o PS str. 31-33 poslechová cvičení najdeš na přiloženém CD. 

o Při on-line hodinách: 1. hodina - učebnice st. 42/1, v PS budeme kontrolovat str. 31/5.  
2. hodina – v PS budeme kontrolovat str. 32 celou. 3. hodina – v učebnici str. 42/2a, v PS 
budeme kontrolovat str. 33/5,6, I can. 

o 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 

8/2 

Revision mix tenses 

Revision articles – a, an, (some, any) no, the 

Introduction 

Countable and uncountable nouns 

https://www.youtube.com/watch?v=yay1O
UgMSlo 

Food and drink p. 44 - vocabulary 

 10/2 

Revision forming questions 

Food and drink- Listening comprehension p. 
44/3 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
grammar/beginner-grammar/countable-
uncountable-nouns 

WB p. 34 

  

11/2 

A test – divide countable and uncountable 
nouns 

Revision past tense WB p. 68 

Ordering food 

45/7a, b 

WB 35/4 

Preparing a dialogue – in a restaurant 

 

HW 

https://kahoot.it/challenge/04840999?challenge
-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1612510153154 

https://kahoot.it/challenge/01807940?challenge
-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1612510229434 



DĚJEPIS 

Vyučující: Irena Syblíková 

Starověké Řecko 

Připrav se na online hodinu: 

Odysseovy cesty 

Seznam se s bájí v knize Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti nebo poslechem 
mluveného slova. 

Odpověz na otázky: 

1. Kdo byl Odysseus? 

2. Jak dlouho se vracel z Trojské války domů? 

3. Zapiš si 3 příhody, které zažil. 

4. Nakresli si obrázek k tématu. 

Učebnice strana 64. Sleduj Teams Příspěvky. 

Piš si nadpisy. 

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

 

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 - Nitro planety Země - učebnice str. 29 – 30 

- bude zaslán zápis 

-  stále si procvičuj zeměpisnou polohu 

- 6. A - bude zaslán pracovní list Čteme z mapy – poslat do zadání v Teams do 12. 2. 

 

MATEMATIKA 

Vyučující: Ladislava Srpová 

Dělitelnost přirozených čísel 

Znaky dělitelnosti (učebnice II. díl - str. 73 – 80) 

Každý den sleduj zprávy a pokyny v Teams. 



6. A 

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

9. 2. úterý: samostatná práce  

Znaky dělitelnosti - procvičuj:   

1) práce s učebnicí:  

str. 73 – cv. 2, 3 písemně do sešitu, cv. 4 promysli (ústně) 

str. 74 – cv. 6, 7do sešitu   

str. 75 – oba rámečky zapiš do sešitu + cv. 1, 3 ústně, cv. 2, 5 do sešitu  

str. 76 – cv. 8 promysli  

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

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

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_1.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_2.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_3.pdf  

3) PL na Live Worksheets – workbook “Dělitelnost” - list č. 1, vyplň nejpozději do středeční 
online hodiny – je to příprava na test (je to POVINNÝ úkol!) 

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

 napíšeme si krátký testík 😉 (na dělitele a násobky) 

11. 2. čtvrtek: samostatná práce  

Znaky dělitelnosti - dělitelnost 3, 4, 6 a 9 

1) práce s učebnicí 

str. 77 – cv. 1 - písemně, použij znaky dělitelnosti (ciferný součet), nemusíš dělit 😉  

str. 78 – cv. 3A, 4, 5 písemně, cv. 7 ústně (dobře promysli!), str. 79 – cv. 8A, 9 písmeně  

2) pracovní sešit:  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_4.pdf  

 https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_5.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_7.pdf  

3)  další cvičení online (dobrovolné):  

https://www.umimematiku.cz/presouvani-delitelnost-krizovka-1-uroven/827  

https://www.umimematiku.cz/presouvani-delitelnost-venn-2-uroven/493  

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



6. B 

8. 2. pondělí: samostatná práce - Znaky dělitelnosti - prostuduj v učebnici a procvičuj:   

1) práce s učebnicí:  

str. 73 – přečti a napiš si do sešitu oba rámečky, pak vyřeš cv. 2, 3 písemně do sešitu, cv. 4 
promysli (ústně) 

str. 74 – cv. 6, 7 do sešitu   

str. 75 – oba rámečky zapiš do sešitu + cv. 1, 3 ústně, cv. 2, 5 do sešitu  

str. 76 – cv. 8 promysli  

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

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

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_1.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_2.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_3.pdf  

3) PL na Live Worksheets – workbook “Dělitelnost” - list č. 1, vyplň nejpozději do středeční 
 online hodiny – je to příprava na test (je to POVINNÝ úkol!) 

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

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

 napíšeme si krátký testík 😉 (na dělitele a násobky) 

11. 2. čtvrtek: samostatná práce  

Znaky dělitelnosti - dělitelnost 3, 4, 6 a 9 

1) práce s učebnicí 

str. 77 – cv. 1 - písemně, použij znaky dělitelnosti (ciferný součet), nemusíš dělit 😉  

str. 78 – cv. 3A, 4, 5 písemně, cv. 7 ústně (dobře promysli!), str. 79 – cv. 8A, 9 písmeně  

2) pracovní sešit:  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_4.pdf  

 https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_5.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_7.pdf  

3)  další cvičení online (dobrovolné):  

https://www.umimematiku.cz/presouvani-delitelnost-krizovka-1-uroven/827  

https://www.umimematiku.cz/presouvani-delitelnost-venn-2-uroven/493 

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



6. C 

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

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

10. 2. středa: samostatná práce  

Znaky dělitelnosti - procvičuj:   

1) práce s učebnicí:  

str. 73 – cv. 2, 3 písemně do sešitu, cv. 4 promysli (ústně) 

str. 74 – cv. 6, 7do sešitu   

str. 75 – oba rámečky zapiš do sešitu + cv. 1, 3 ústně, cv. 2, 5 do sešitu  

str. 76 – cv. 8 promysli  

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

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

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_1.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_2.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_3.pdf  

3) PL na Live Worksheets – workbook “Dělitelnost” - list č. 1, vyplň nejpozději do čtvrteční 
 online hodiny – je to příprava na test (je to POVINNÝ úkol!) 

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

 napíšeme si krátký testík 😉 (na dělitele a násobky) 

12. 2. pátek: samostatná práce 

Znaky dělitelnosti - dělitelnost 3, 4, 6 a 9 

1) práce s učebnicí 

str. 77 – cv. 1 - písemně, použij znaky dělitelnosti (ciferný součet), nemusíš dělit 😉  

str. 78 – cv. 3A, 4, 5 písemně, cv. 7 ústně (dobře promysli!), str. 79 – cv. 8A, 9 písmeně  

2) pracovní sešit:  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_4.pdf  

 https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_5.pdf  

https://www.2pir.eu/obr/PDF6rMSMT/6r_106_7.pdf  

3)  další cvičení online (dobrovolné):  

https://www.umimematiku.cz/presouvani-delitelnost-krizovka-1-uroven/827  

https://www.umimematiku.cz/presouvani-delitelnost-venn-2-uroven/493 



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Ladislava Srpová 

6. A 

1) HOUBY  - opakování (učebnice str. 36 – 39) 

Samostatná práce:  

zopakuj si nejdůležitější poznatky o říši hub, na online hodině si napíšeme test. 

K opakování využij také pracovních listů na Live worksheets, které už jsi vyplnil. 

2) Lišejníky - učebnice str. 40 - 41   

Kapitolu prostuduj a na nové stránce v sešitě si udělej zápis + nakresli obrázek - příčný řez 
lišejníkovou stélkou (str. 40) s popisem. Podívej se na některé druhy lišejníků na fotografiích 
v učebnici, jejich názvy (příklady) si také zapiš do sešitu. 

 3) Vypracuj nový PL na Live Worksheets  - - Lišejníky (PL - č. 6) - povinné, do pátku 12. 2. 

Na online hodině si poslechneme prezentaci o lišejníkách (Sebastian) 

Online hodina: čtvrtek 11. 2. ve 12.00 hod. 

6. C 

1) HOUBY  - opakování (učebnice str. 36 – 39) 

Samostatná práce:  

zopakuj si nejdůležitější poznatky o říši hub, na online hodině si napíšeme test. 

K opakování využij také pracovních listů na Live worksheets, které už jsi vyplnil. 

2) Lišejníky - učebnice str. 40 - 41   

Kapitolu prostuduj a na nové stránce v sešitě si udělej zápis + nakresli obrázek - příčný řez 
lišejníkovou stélkou (str. 40) s popisem. Podívej se na některé druhy lišejníků na fotografiích 
v učebnici, jejich názvy (příklady) si také zapiš do sešitu. 

 3) Vypracuj nový PL na Live Worksheets  - - Lišejníky (PL - č. 6) - povinné, do pátku 12. 2. 

Na online hodině si poslechneme prezentaci o lišejníkách (Julie Kast.) 

Online hodina: středa 10. 2. ve 12.00 hod. 

 

Vyučující: Lenka Košťálová 

Moje milá třído, 

Online hodina v pondělí v 10.00 - NEBUDE - podívejte se na video o žahavcích, vypracujte 
pracovní list o nezmarovi, vše najdete v Teams.  

Online hodina ve středu ve 12.00 - čekají nás medúzy a sasanky 



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.  😊 

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

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 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Vyučující: Lucie Jovanovičová (6. C)  

Hallo Kinder! :-) 

Online Deutschstunde: pondělí 11:00 (podle rozvrhu) 

DÚ na čtvrtek - zadání na online hodině a v Teams 

čtvrtek 10:05 (podle rozvrhu) - krátký test v Nearpodu - zájmena dein/deine 

          

Vyučující: Karolina Scalabroni (6. C)     

Online hodiny dle rozvrhu. 

Du: zadání v týmsech 

Uč str. 33/34   PS str. 24/26 

Slovní zásoba PS str. 25 

 



Vyučující: Petra Železná  

6. A  

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

1) Diktát slov s:  i x ei x ie   

2) PS 24/5, 6, 7 – co nestačíme v hodině, dodělej do čtvrtka samostatně 

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

Nácvik konverzační fráze Wie geht es dir? - zápis do sešitu podle prezentace (najdeš ji také ve 
výukových souborech týmu NJ 6. A) 

 

Vyučující: Lenka Košťálová (6. B) 

Hallo Kinder! 

Online hodiny: pondělí - NEBUDE - zadání najdeš v Teams 

čtvrtek - obě skupiny budete spojené - od 10. 00 – 10.45 - píšeme test - překlad s použitím 
mein/meine, dein/deine, protiklady.  

 

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! 

 

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.  


