
6.A Bočková, Dějepis 

V dějepisu probíhá on-line výuka na téma „Keltové na našem území“ 

Odpověz na otázky: Vysvětlete co je to oppidum a jak vypadalo. 

                                 Práce s mapou str. 38 „Keltská oppida u nás“- Která oppida  

                                 v České republice znáte? Lež některé z nich blízko vašeho  

                                 bydliště? 

                                  

                                 Popište, jak byla rozvrstvena keltská společnost. 

                                 Vyhledej v učebnici str. 37, co jste se dozvěděli o keltských  

                                 řemeslnicích. 

                                  

                                 Jak vznikl název českých zemí Bohemia? 

 

6.A Bočková, Výtvarná výchova 

Téma: „Volné téma“, ztvárni libovolnou technikou obrázek dle tvého přání, co se ti pěkně maluje. 

Odeslat s Teamsy. 

 

6.A Přírodopis 

Zadání pro žáky, kteří se nezúčastnili online hodiny: Strana 10-11 v učebnici. Prostudovat stavbu 

buňky. Do sešitu následující zápis: 

 

Jednobuněčné organismy mají tělo tvořeno pouze jednou buňkou. Ta musí vykonávat všechny 

funkce (dýchání, vylučovat, přijímat a zpracovávat potravu, rozmnožovat se). 

 

Mnohobuněční mají tělo tvořené z více buněk. Jejich buňky se specializují jen na určitou činnost.  

Organismus je složený z buněk a buňky jsou složeny z organel. 

 

6.r. Ivana Hykyšová, Vo 

V týdnu 23.-27.11.budou mít nejvíce práce ti, kteří nemají své povinnosti dosud všechny splněné-

7.12.se vracíte do školy, zde nebude žádné rozkoukávání, „otrkávání“, na to nemáme čas, 

zkontrolujte si nejlépe podle webu zadání po týdnech. Kdo je přesvědčen, že vše splnil a 

odevzdal, si jen vše zopakuje. Na viděnou ve škole.( Všechny výsledky vaší práce předám paní 

učitelce Di Virgiliové) 

 

6.A Procházková Dita, angličtina 

Sloveso have got. 

Všichni si přepíšou tabulku do sešitu. 

Vypracuj pracovní list. (Pouze žáci, kteří nejsou na online výuce!) 



6.A Procházková Dita, hudební výchova a tělesná výchova 

Tento týden se úkol týká obou předmětů. Natočila jsem pro vás „Line dance“ a vytvořila tutorial. 

Vše najdete na youtube . 

https://youtu.be/wUmOUrpZRMA 

https://youtu.be/8rvaK9-mApY 

 

Vaším úkolem je, naučit se tanec a natočit se. Nemusíte to umět perfektně, hodnotím snahu. ☺ 

Videa posíláte tak jako doposud, přes Teams v chatu nebo do zadání nebo messenger a nebo 

email: prochazkova.dita@email.cz 

 

Varianta pro ty z vás, kteří nechtějí nic natáčet. 

Zpracuj referát o „Line dance“ (Co to je, historie, jaká hudba – můžete tam dát odkazy na 

youtube).  

 

6.A Mgr. Nováková Martina, Fyzika 23.11. - 29.11. 2020 

 
Milí žáčci, posílám další úlohy a cvičení. Termín odevzdání je nejpozději 29.11.2020 

Veškerá zadání budou i na Teams nebo si je můžete vyzvednout ve škole.   
 
 
Přepiš zápis do sešitu, popiš obrázky a doplň testík. Pak máš dobrovolný úkol – pokusy s 
magnety, které můžeš vyzkoušet, nafotit a získat pochvalu :-) 
 
 
NEKOPÍRUJ a NEVLEPUJ, přepisováním se učíš. 
 

 

6.A Mgr. Nováková Martina, Svět práce 23.11. - 29.11. 2020 

 
Milí žáčci posílám další úlohy a cvičení. Termín odevzdání je nejpozději 29.11.2020 

Veškerá zadání budou i na Teams nebo si je můžete vyzvednout ve škole. 
 
Vyrob nějakou vánoční výzdobu, doplněk, kterým si zvelebíš domácnost. Vypiš pomůcky, které jsi 
při práci použil(a). 
 
Můžeš natočit video nebo nafotit hotový výtvor. 
 

6.A, Mgr. Nováková Martina, Výchova ke zdraví, 23.11. - 29.11. 2020 

 
Milí žáčci posílám cvičení. Termín odevzdání je nejpozději 29.11.2020 

Veškerá zadání budou i na Teams nebo si je můžete vyzvednout ve škole. 
 

Vypiš alespoň 10 příkladů, kdy parta nebo média (televize, internet, rádio) negativně ovlivňují naše 
chování. 

https://youtu.be/wUmOUrpZRMA
mailto:prochazkova.dita@email.cz


6.A Matematika 
 
Pracujeme stále v Teams, ti co nejsou připojeni budou mít práci připravenou v recepci. 


