
 

Moji milí,  
      jsem opravdu potěšena, s jakou pílí většina z vás pracuje. A navíc už většinou i zcela 
samostatně, což je také velký pokrok. A teď, když už jsme vyzkoušeli i rozhovor na Skypu, 
tak nám bude i veseleji, protože se uvidíme a uslyšíme.       

      Vzhledem k velikonočním svátkům bude počet úloh poněkud skromnější. Ti, kteří 
mají vše hotovo, si můžou zaslouženě odpočinout, zahrát si nějakou hru, přečíst si 
pěknou knížku, nebo si třeba pustit některou z doporučených filmových pohádek. Užijte 
si jaro alespoň na zahradě nebo při krátké procházce (s rouškou). 
      Rodičům děkuji za spolupráci. Všem přeji pěkné velikonoční svátky. 
                                                                                                              Naďa Borusíková 

 

Český jazyk 6 

Co byste měli mít hotové? 

1) Literatura – PL s tematikou pohádek; společná kontrola proběhne pro ty, kteří se připojí na skype 10.4. (pošlu odkaz 
e-mailem, v kolik se bude hodina konat), těm, kteří se nepřipojí na skype, pošlu řešení následující den, tj. 11.4. do             

e-mailu. 

2) Sloh – popis pokoje (pokud někdo nestihl termín 8.4., tak má ještě čas do 15.4.) 

 

A teď pokračování: 
 

Mluvnice – budeme procvičovat pravopis a tvarosloví (slovní druhy 1-5), také trochu pracovat s textem 

Internet – pořad Škola doma (I když je tento pořad určený hlavně deváťákům, i my si v něm můžeme najít něco 
vhodného pro žáky 6. třídy). Najděte si přehled dílů a můžete pracovat: 
 

17.3. český jazyk 

 video od 16. minuty až do 24. minuty (16.00-24.00)    PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB 

 video 29.40-38.03 SEŘAĎ TEXT (BAJKA) 
 Pod videem jsou úlohy, otevři si následující: 
 1. Podmiňovací způsob 

 2. Přísloví 
Výhodou je, že kromě zadání je hned i řešení, tak si můžete okamžitě zkontrolovat správnost. 
 

31.3. český jazyk 

video 2.38-12.50    ČÍSLOVKY 

Pod videem je úloha s názvem Číslovky, opět zadání i řešení. 
 

Procvičování (můžeš si vybrat): 
1) www.skolasnadhledem.cz 

zadávej kódy: 
446 022 

446 024 

 

2) www.pravopisne.cz (pravopisná cvičení – koncovky podstatných jmen, koncovky přídavných jmen) 
 

Ať už si vybereš stránky skolasnadhledem.cz, nebo pravopisne.cz, vždy máš k dispozici řešení, tak si můžeš snadno 
zkontrolovat, kde máš chybu. 
 

 

 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.pravopisne.cz/


Matematika 6 

Milí šesťáci, 

měli bychom mít probranou celou Aritmetiku, tj. desetinná čísla a dělitelnost čísel.  Tj. celá modrá kniha. Chybí nám už 
jen kapitola Trojúhelník z oranžové učebnice Geometrie. Než se pustíme do trojúhelníků, které budeme hlavně společně 
rýsovat, je třeba si zopakovat kapitolu I. OPAKOVÁNÍ. Při probírání úhlů jsme navazovali na tuto kapitolu, nyní si ji opět 
projděte celou. Jedná se o prvních 32 stran Geometrie (pouze 4 strany denně). Pozorně si pročtěte učivo o přímce, 
polopřímce, bodech, úsečce, čtyřúhelníku, trojúhelníku, měření úseček, převodech délky, obvod čtverce a obdélníku, 
kolmice, rovnoběžky. 

Vyřešte všechny ústní testy, je jich celkem šest. 

Jedná se skutečně pouze o opakování, tak se při něm zamyslete, zda vše chápete. Pokud někdo něčemu ještě nerozumí, 
napište mi na školní mail  konig@zszbuch.cz 

Fyzika 6 

Podívejte se na videa na www.ctedu.cz 

na kapitoly:  Hustota 

Siločáry magnetu 

 Výroba kompasu 

 Pokusy na magnetické pole 

 Závislost bodu varu na vnějším tlaku 

 

Dějepis 6 

Jelikož někteří z vás z nejrůznější důvodů nestíhají, zvolníme tempo, aby byl prostor na dokončení práce. 

Co byste měli mít hotové? 

PL Úvod do dějin starověkého Řecka 

 Kréta a minojská civilizace 

 Mykénské období 
 Homérské období 
 Městské státy a kolonizace 

 Sparta a Athény 

 

Kontrola proběhne buď po přihlášení na Skype (14.4., pošlu rozdělení do skupin a odkaz, na který kliknete v domluvený 
den), anebo prostřednictvím zaslaného řešení e-mailem těm, kteří nebudou na skypu (řešení pošlu 15.4.) 

Někteří žáci ještě neodevzdali práce k hodnocení. Připomínám, o které práce se jedná: 

1. Kréta a minojská civilizace (zadání bylo v minulém studijním plánu) 

2. Homérské období (zadání bylo v minulém studijním plánu) 

Oba úkoly lze splnit bez nutnosti tisku pracovního listu. 

 

A teď pokračování: 
1) Sparta a Athény (hra, kdo má zájem, přihlásí se e-mailem do 15.4) 

Hra začne 16.4. a potrvá do 20.4. První den hry pošlu zadání úloh. Jejich řešení pošlete nejpozději 20.4. 
Za každý splněný úkol dostanete část skládačky. Pak si dílky skládačky můžete vystřihnout, složit, slepit a vybarvit. 
 

2) Řecko-perské války – PL + doplňující videa: 

 www.youtube.com – Kompas času – 8.38-9.30 

www.ctedu.cz – Předměty – Dějepis – Bitva u Marathónu, Spartské zřízení a bitva u Thermopyl) 
  

+ pro filmové fanoušky: 300 Bitva u Thermopyl (dá se stáhnout např. na www.ulozto.cz) 

mailto:konig@zszbuch.cz
http://www.ctedu.cz/
http://www.youtube.com/
http://www.ctedu.cz/
http://www.ulozto.cz/


Starověk – ŘECKO – Řecko-perské války (5. století př.n.l.)            
(Učebnice str. 98)    

 

Perská říše vznikla v 6. st. př.n.l. 
Urči, na které kontinenty zasahovala. …………………………….. 

      …………………………….. 

 Záminka pro rozpoutání řecko-perských válek: 

 a) Řecko napadlo Persii 

 b) Řekové obsadili Egypt 

 c) Řekové žijící v Malé Asii povstali proti Peršanům 

 

Zakroužkuj správnou odpověď. 
Jméno perského krále, který zahájil válku proti Řekům:  Leonidas         Dareios I.       Xerxes 
 

První bitva řecko-perských válek proběhla v r. 490 př.n.l.: u Marathonu         u Thermopyl     u Salamíny 

Kdo zvítězil?      Řekové       Peršané 

Vylušti číselnou tajenku a dozvíš se, kolik kilometrů měří tzv. maratonský běh. (Za 

druhou číslici musíš doplnit desetinnou čárku.) 

 

 

           Tajenka: …………………… km 

 

 

Athény vybudovaly silné loďstvo a získaly tak převahu na moři.  

Pojmenuj osobnosti, které se zúčastnily další etapy řecko-perských válek. 

• Spartský král, který uzavřel spojenectví s Athénami proti Peršanům, padl v boji s perskou přesilou v bitvě                          

u Thermopyl. Jmenoval se ………………………………. 

 

• Perský král, který se rozhodl ztrestat opovážlivost Řeků a deset let po bitvě                         

u Marathonu, tj. v roce ……………………………. Vyrazil na další výpravu do Řecka. Porazil sice spartské vojsko                                  

u Thermopyl, ale sám byl později poražen v námořní bitvě u Salamíny. Jmenoval se ………………………. 

 

Perská armáda pak byla ještě poražena v bitvě u Platají. Války sice ještě trvaly řadu let, ale nakonec se Peršané stáhli do 

Malé Asie a byl uzavřen mír. 

Kdo v řecko-perských válkách zvítězil?  Řekové  Peršané 



Anglický jazyk 6 (p. uč. Schubertová) 

Úkoly jsou zadávány prostřednictví aplikace google classromm (Učebna google). Pro ty, kteří se ještě nepřihlásili, nebo 

nemohou přihlásit, přikládám pracovní list. Pokud potřebujete radu nebo pomoc, kontaktujte mě na 

schubertova@zszbuch.cz 

Vypracuj do textu 1-14 tvrzení  (př. A) 1 – T,….B) 1) I think he usually plays PC….).. a pošli do 15.4. 
 

A) Reading: 

A week in the life of ...  

Two busy people take time to tell readers about their lives.  

    William Jones lives in Winchester. He works in a museum in the city centre. William usually gets up at half past seven 

and has a shower. He makes some sandwiches for his lunch and then he has breakfast (tea and cereal) with his wife and 

their son, John. At half past eight William drives John to school, then he goes to the museum. When William arrives he 

has another cup of tea and plans his day. At five o’clock William closes the museum and drives home. He usually has 
dinner and watches TV with his family in the evening, but on Fridays he plays football with his friends. William works from 

Monday to Saturday, but he always has Sundays with his family. They get up late, have breakfast, and read the Sunday 

newspapers. In the evening, they usually go to William’s parents’ house for dinner.  

 

    Christina Sanders is a police officer in Fort William, a small town on the west coast of Scotland. She gets up at six o’clock 

every morning, has a shower, and takes her two dogs for a long walk. After her breakfast of fruit and cereal, Christina puts 

on her uniform and goes to work. Christina works hard. Her job isn’t easy and she is sometimes stressed. She thinks that 
it is important to do exercise and have a healthy diet. She usually has fish or pasta for dinner. She sometimes eats meat 

and she doesn’t drink alcohol. Christina´s friends often visit her in the evening and she cooks dinner for them. She doesn’t 
have a TV, but once or twice a month she goes to the cinema. Christina also loves sport. She usually works at the weekend, 

but on her days off she always plays basketball and tennis.  

 

T, F, DS – doesn´t say? 

1) Christina goes to work by bus. 

2) Christina works on Saturday and Sunday. 

3) Fort William is bigger than Winchester. 

4) John leaves their house at 7.30 am. 

5) William has got a car. 

6) William meets a lot of people in the museum. 

7) William´s parents are dead. 

8) William plays football on Sundays. 

9) Christina and William has a healthy breakfast. 

10) Christina plays volleyball and table tennis. 

11) Christina Sander walks her dogs. 

12) William Jones has got a wife and two sons. 

13) Christina watch some films in the cinema. 

14) Christina watches TV every day. 

 

mailto:schubertova@zszbuch.cz


 

B) Answer the questions – in sentences (ve větách). 

1) What does your friend usually do in the evening? __________________________________________ 

2) When does your friend go to bed at the weekend? _________________________________________ 

3) What is your teacher doing at the moment? ____________________________________________ 

4) Where are you sitting now? ____________________________________________ 

5) What hobbies do you have? ____________________________________________ 

6) What´s the weather like? ____________________________________________ 

7) How often do you watch youtube and what do you watch? __________________________________ 

8) Where do you spend your free time and why? ____________________________________________ 

 

 

C) Write the sentences about you and your friends, family. Write them in the simple present or simple 

contins. In each sentence there are at least 6 words. 

Play ______________________________________________________________________________________ 

Run ______________________________________________________________________________________ 

Leave _____________________________________________________________________________________ 

Swim _____________________________________________________________________________________ 

Visit ______________________________________________________________________________________ 

Read ______________________________________________________________________________________ 

Write _____________________________________________________________________________________ 

Listen _____________________________________________________________________________________ 

Eat ________________________________________________________________________________________ 

Watch _____________________________________________________________________________________ 

 



Anglický jazyk 6 (p. uč. Štaifová) 

Protože jsou před námi Velikonoce, budete mít méně práce a proto Ti, kteří ještě nemají hotové úkoly z předchozích 

týdnů, mají čas je dodělat. Téma Velikonoc nás provede dvěma pracovními listy s touto tématikou, třetí pracovní list je 

na procvičení přítomného času průběhového. 
- Listy si vytiskněte, nebo si pište odpovědi do sešitu či na papír. 
- Pokud si s něčím nebudete vědět rady, obraťte se na mě. Napište mi email, mohu poradit po emailu, nebo skype 

hovorem. 

- Hotovou práci odešlete na emailovou adresu staifova@zszbuch.cz, práci zkontroluji a odešlu zpět 
- Připomínám procvičování slovní zásoby v aplikaci Quizlet a také webovou stránku www.umimeanglicky.cz, kde můžete 

procvičovat 
 

 

Pracovní listy (viz níže) 
  

mailto:staifova@zszbuch.cz
http://www.umimeanglicky.cz/


Přítomný čas průběhový – skupina Štaifová 

1. What are these people doing? Use these verbs to complete the sentences: 

 

 

 

 

 

 

 

1. She ´s eating an aple.     4. ____________________________ on the floor. 

2. He ___________________________ for a bus. 5. _____________________________ breakfast. 

3. They __________________________ football. 6. _____________________________ on the table. 

 

2.Complete the sentences. Use one of these verbs: 

  

 

 1. Please be quiet. I ´m working. 

 2. „Where is John?“ „ He is in the kitchen. He _________________________________________.“ 

 3. „You _________________________________ on my foot.“ „Oh, I´m sorry.“ 

 4. Look! Somebody ________________________________ in the river. 

 5. We are here on holiday. We __________________________ at the Central Hotel. 

 6. „Where is Ann?“ „She _____________________________ a shower.“ 

 7. They ____________________________ a new house in the city centre at the moment. 

 8. I __________________________________ now. Goodbye. 

3. Look At the picture. Write sentences about Jane. Use present continuous. 

     1. (have dinner)  Jane isn´t having dinner. 

2. (watching television) She´s watching television. 

3. (sit on the floor) ________________________________________ 

4. (read a book) __________________________________________ 

5. (play a piano) __________________________________________ 

6. (laugh) _______________________________________________ 

7. (wear a hat) ___________________________________________ 

8. (write a letter) _________________________________________ 

 

 

 

 

 Eat           have         lie           play           sit           wait 

Build cook go  have stand stay swim work 



Velikonoce, předložky – skupina Štaifová 

 

 

     Look at the picture and complete the sentences with the prepositions of place: 

in  -  on  -  under  -  next to  -  in front of  -  behind  -  between.  

 

 

 

 

 

 

There is an egg ………………….………… the boy. It's violet. 

There is an egg ……………….…………… the flowers. It's red. 

There is an egg ………………….………… the tree. It's purple. 

There is an egg …………………….……… the sheep. It's light-blue. 

 

There is an egg ……………………….…… the ears of the rabbit. It's green.

 
 

Easter is always on a Sunday between March and April. On Easter morning British children play a 

very special treasure hunt called “Treasure Hunt Eggs". The parents hide decorated eggs in their 
gardens and the children have to find them. The winner is the boy or the girl who find the largest 

number of eggs.     (Treasure = poklad, hunt = lov, called = zvanou) 



Velikonoce – přítomný čas průběhový – skupina Štaifová 

What are the Easter bunnies doing? 
Look at the pictures and write sentences about what the bunnies are doing.  

Use present continuous.  

 

 

 

 

 

 

________________________  _________________________  _________________________ 

 

________________________  _________________________  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________  _________________________  _________________________ 

 

________________________  _________________________  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________  _________________________  _________________________ 

 

________________________  _________________________  _________________________ 

 

 

Kiss – jump – play guitar – 

sleep – drive a car – ride a 

bike – paint – fly a plane - 

laugh 



Zeměpis 6 

• Děkuji všem, kdo mi zaslali úkol Představuji vám… Hodnocení zašlu na e-maily. 

• Přikládám řešení minulého pracovního listu – Jak žijí lidé 

• Připomínám e-mail pro vaše dotazy, připomínky apod. - vohrnova@zszbuch.cz  

Nový učební plán 

➢ Vyplňte on-line kvíz na téma biosféra. Kvíz se vám zobrazí po zadání tohoto odkazu:  
https://forms.gle/eY1DqwSoviyrbDRs5 

Jedná se o jednoduchý formulář, který po vyplnění odešlete tlačítkem Odeslat. Hodnocení vám zašlu na e-

mail, který uvedete v kvízu.  
Není to test na známky, spíš na prověření vašich znalostí. Kdo dopadne opravdu dobře, ráda mu jedničku 
dám. (i dvojku, pokud bude chtít) 
Pokud by byly nějaké technické problémy (nefunguje odkaz, nejde odeslat kvíz…), prosím, dejte mi vědět. 
 

➢ Pracovní list Země – obydlená planeta 

K vypracování bude potřeba internet. Pracovní list neposílejte, řešení přiložím v příštím učebním plánu. 
Celková kontrola pracovních listů proběhne po návratu do školy. 

Pracovní list není nutné tisknout, pokud to není ve vašich možnostech. Odpovědi prostě napište na jiný 
papír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vohrnova@zszbuch.cz
https://forms.gle/eY1DqwSoviyrbDRs5


Jak žijí lidé – obec, stát, světadíl, Země Zeměpis-řešení prac.l.15   jméno: 

Pracuj s učebnicí na str.73-75, atlasem a svými vědomostmi a doplň text: 

 

Země 

Naše planeta Země je zatím jediným známým místem ve vesmíru, kde se nachází život. Země je z větší 

části pokryta vodou, tyto velké vodní plochy nazýváme oceány. Známe jich celkem 5 (počet), například 

Tichý oceán nebo Atlantský oceán. (další možnosti :Severní ledový oceán, Indický oc., Jižní oc.) 

 

Světadíly 

Pevnina na Zemi se člení do 7 (počet) světadílů. Jedná se o velké plochy obvykle oddělené moři a oceány.  

Připomeň si názvy 

jednotlivých světadílů a 

pojmenuj je v mapě: 

 

 

 

 

 

 

Státy 

Stát je ohraničené území, na kterém žijí lidé mluvící stejným jazykem a stejnými tradicemi. Stát, ve kterém 

žijeme, se nazývá Česká republika. Nachází se na světadílu zvaném Evropa. 

Pojmenuj v mapě státy, které sousedí s ČR: 

 

 

 

 

 

 

Státy Evropy se spojují do většího celku zvaného Evropská unie. Být členem unie znamená pro občany, že 

se mohou volně pohybovat přes hranice, také obchodování  je snadnější. 

Vyjmenuj alespoň tři další státy, které patří do Evropské unie (EU): 

Např. Německo, Belgie, Francie, Slovensko, Španělsko…a další (celkem 27,už bez Velké Británie) 

 

Státy jsou rozmanité, velké i malé, vyspělé s dobrým průmyslem a obchodem i teprve se rozvíjející.  

Dokážeš odpovědět na následující otázky ? (samozřejmě můžeš použít nejen atlas, ale i internet) 



➢ Kolik států je na světě ? okolo 200 (obvykle se uvádí 206, 190 jich je uznaných ostatními státy) 

(stačí přibližně, odpovědi se mohou lišit, protože některé státy nejsou těmi ostatními ještě uznané za 

opravdové) 

➢ Kolik států má Evropa ? 50 nezávislých států 

➢ Kolik z nich je v Evropské unii ? 27 

➢ Který stát je považován za největší (rozlohou) ? 

Stát: Rusko Rozloha:  17 075 200 km² 

➢ Jakou rozlohu (plochu, kterou zabírá) má ČR ? 78 866 km² 

➢  Dokázal/a bys spočítat, kolikrát  (přibližně) je ČR menší než největší stát ?  přibližně 217 x 

 

Obec, vesnice, město 

Lidé žijí a pracují v obcích, tedy ve  vesnicích a městech.  Za město je v České republice považována obec, 

která má více než 3000 obyvatel a splňuje další podmínky. V každé obci si lidé volí zastupitelstvo, které má 

v čele starostu/starostku  a rozhoduje o záležitostech týkajících se obce. 

Každý stát má své hlavní město. Sídlí v něm orgány, které řídí stát, u  nás například vláda, parlament, 

který rozhoduje o zákonech a také hlava státu – prezident. Českým hlavním městem (a zároveň největším) 

je Praha, která má přibližně 1,3 milionu (počet) obyvatel. 

 

Ve světě ovšem existují mnohem větší města, často mají více obyvatel než celá Česká republika. 

Město, které má nejvíce obyvatel na světě, je Tokio. Má přibližně 38 milionů (počet) obyvatel a nachází se 

v Japonsku (stát). 

 

Dokážeš vyjmenovat (volné odpovědi) 

- tři česká města (kromě Prahy): ……………………………………………………………………………………………………… 

- tři evropská hlavní města: …………………………………………………………………………………………………………….. 

- tři města mimo Evropu (uveď u každého stát, ve kterém se město nachází) 

o ………………………………………………… ve státě ………………………………………………………………….. 

o ………………………………………………… ve státě ………………………………………………………………….. 

o ………………………………………………… ve státě ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



Obyvatelstvo,část 1.: Země-obydlená planeta  Z 16  jméno:    

Úkoly značené hvězdičkou jsou bonusové, tedy dobrovolné. Ale rozhodně nějaký zkus.  Třeba tě 
samotného/samotnou překvapí, jaká jsi bystrá hlava ☺ 

1) Vyber správnou možnost: 

 

 

 

 

2) Vytvořpodle údajů v tabulce graf růstu počtu obyvatel Země. Zakresli do grafu správně vysoký 
sloupeček (jako už je v roce 1804). Do posledního pole tabulky doplň současný počet lidí na Zemi 
(přibližně) a vyznač také do grafu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bonusová otázka č.1 – Kolik let trval nárůst obyvatel z 1 miliardy na 7 miliard ? ……………………… 

 Bonusová otázka č.2 – Kolikátá miliarda obyvatel přibyla za nejkratší dobu ?  ……………… 

           A za kolik to bylo let ?  …………………………… 

 

3) Je znát, že lidé přibývají čím dál tím rychleji. Zkus podle horního grafu odhadnout, kolik lidí bude na 

Zemi v roce 2025 – tedy za pět let. Vysvětli, proč si to myslíš. 

Myslím, že v roce 2025 bude na Zemi asi ……………………………………………..obyvatel,  

protože ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zkus svůj odhad porovnat s odhady vědců, například na http://populace.population.city/world/  

Najdeš zde i další zajímavé údaje, třeba si můžeš spočítat, kolik lidí bylo na Zemi v den, kdy ses narodil/a, 

nebo kolik lidí se za den narodí na celém světě atd. 
Jak moc jsem se trefil/a s odhadem: …………………………………………………………………………… 

Kolik lidí bylo v den, kdy jsem se narodil/a ? ……………………………………………………………….. 

4) Spoj správně státy a počet obyvatel. (barevnou čarou nebo připiš správné písmeno) 

Pak je očísluj od 1 do 5 (od nejvíce po nejméně obyvatel). 
Barevně vyznač stát/y, které mají přes miliardu obyvatel. 
 

rok počet obyvatel v 
miliardách 

1804 1 mld. 

1927 2  mld. 

1960 3  mld. 

1974 4 mld. 

1987 5  mld. 

1999 6  mld. 

2011 7  mld. 

současnost  

http://populace.population.city/world/


USA    a) 1 400 000 000  Počty obyvatel jsou zaokrouhlené. 

Indie    b) 83 000 000    

Německo    c) 145 000 000   Co myslíš, souvisí počet obyvatel  

Rusko    d) 327 000 000           s rozlohou státu ? A jak ? 

Čína    e) 1 300 000 000   

 

5) Rozložení obyvatelstva na Zemi není rovnoměrné – v různých státech a na různých kontinentech žije 
různý počet lidí. Sledujeme ho pomocí údaje, který uvádí počet obyvatel na 1 kilometr čtvereční 
určitého území. Jak se tento údaj nazývá, zjistíš, když vyplníš správně tajenku: 
 

 

 

 

 

 

 

 

6) Najdi hustotu obyvatel ČR:   ……………………………………………obyvatel/km² 

Hustota zalidnění se samozřejmě liší i v rámci České republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledej v mapě okresy s největší hustotou obyvatel. Napiš alespoň tři města, kterých se to týká: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Najdi oblast s nejnižší hustotou obyvatel. Dokážeš vysvětlit, proč zrovna tam bydlí méně lidí ? 

 

 

 

 



Přírodopis 6 

Téma – Hlísti 

Učebnice Přírodopis 2. díl, str. 9. 

Další učební materiály, úkoly a otázky najdete na Google Classroom, heslo kurzu je kwe6n2b 

 

 


