
Výchova ke zdraví  

6. třída 

/30.3.2020 – 3.4.2020/ 
 

Milí šesťáci, 

věřím, že jste se již na samostudium částečně adaptovali. Určitě velký dík patří vašim rodičům 

(ale i tetám, babičkám, dědečkům a všem, kteří vám s učivem pomáhají). Březen se nám 

pomalu nachýlil ke konci a začíná nám nový měsíc. Je pravděpodobné, že i v tomto měsíci se 

budete i nadále vzdělávat doma.  Věřím, že toto období je pro vás náročné, ale určitě vás to 

zase naučí i něco nového. V našem předmětu jsme od pololetí probírali to, co vlastně nyní 

nastalo. Řekli jsem si, co je Nouzový stav, co je Krizový štáb – tyhle slova, která denně 

posloucháte v médiích, už vám aspoň nejsou cizí.  

Minulý týden jsme nahlédli do problematiky první pomoci – (úplné základy). Zkusili jste si také 

test KAHOOT! – výsledky budou až příští týden a budu Vás jednotlivě o nich informovat.  

 

Tento týden budete mít částečně odpočinkový. Za úkol budete mít vyplnit pracovní list č. 1 

– je zde evakuační zavazadlo. Kdo můžete, tak si pracovní list vytiskněte a jen přeškrtejte, 

co tam nepatří a nalepte do sešitu. Pokud nemáte možnost tisknout, vypište do sešitu jen ty 

věci, které v evakuačním zavazadle nemají být.  

Druhý úkol je puzzle. 

Pro ty, co si mohou vytisknout: 

- Vytiskněte si puzzle, vybarvěte si ho, složte a nalepte do sešitu. 

Pro ty, co vytisknout nemohou: 

- Nakreslete jeden obrázek, který se bude týkat první pomoci. Rozstříhejte si ho, 

poskládejte jako puzzle a nalepte taky do sešitu.  

Věřím, že svou práci uděláte zodpovědně, proto mi tento týden nemusíte nic posílat.               

Vše budete mít v sešitě.  

Tak se mějte hezky a buďte hlavně zdraví.               P. Bránková 

___________________________________________________________________________ 

Pokud něčemu nebudete rozumět, klidně mi zavolejte (777/189091) nebo napište email 

nebo na messengera.  

Práci máte prozatím zadanou na období od 27.3. do 3.4.2020. Další úkoly průběžně sledujte 

na webu školy www.skolazh.cz , výuka v době nouzového stavu.   

http://www.skolazh.cz/

