6.A
Český jazyk

Učebnice – str. 64, cv. 2 – napiš do sešitu – opakování – vyznač ZSD, urči slovní druhy, větné
členy, učebnice – str. 70, cv. 4 vysvětli
Nové učivo: učebnice str. 71 – Zapiš tabulku do školního sešitu

Český jazyk – literatura

Číst knihu, připravit si referát. Pracovní sešit – tabulky přehledu učiva – str. 11 Literární
výchova – slovníček pojmů - čti

Český jazyk nápravný

Zopakuj si vyjmenovaná slova po V – pracovní list pošlu na adresu žáka, pracovní sešit str. 53,
cv. 1, 2, 3

Zeměpis

Učebnice – str. 16 – Otázky k opakování – 1. až 6. – Odpovědi na otázky zaslat na adresu tř.
uč. Konopové – termín: pátek 20. 2. 2020 do 12:00 hodin
PS – str. 10 – dokončit cv. 8. – nápověda – uč. str. 15 – zajímavost, cv. 10.
Učebnice – str. 17, 18, 19, 20 - Utváření zemského povrchu – číst

Přírodopis

Připrav pro spolužáky otázky do testu na téma – Kroužkovci: 5 až 10 otázek – využij uč. str.
66 – 69, shrnutí – uč. str. 69, test bude odeslán v pátek 20. 2. 2020 na vaše adresy.
Učebnice – str. 70, 71 – Členovci – shrnutí – přečti si

Anglický jazyk

Slovní zásoba PS str. 32 Our holiday rozdělit na několik částí a učit se je postupně. Učebnice
str. 34 cv.1 – obrázkový slovníček přepsat do ŠS. Opakovat minulý čas prostý – PS str. 74 gramatika přehled was/were.
www.scholaviva.wordpress.com Můžeš opakovat přítomný čas průběhový a zvířata a
mnoho dalšího.

Matematika

Zopakujte si Základní poznatky o úhlu, učebnice: s. 58, 59, PS s.63, 64
https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U
Nová látka: Přenášení úhlů, učebnice s. 60,61, PS 65.
Test na desetinná čísla – odeslat do 25.3. na email: petrapolaskova111@gmail.com
15,2 + 36,8
24,7 – 8,9
15,2 * 36,8
24,7 * 8,9
Dělte na dvě desetinná místa. Podíl potom zaokrouhlete na desetina:
50: 8
5,4: 5
13,5: 0,9
9,64: 5,2

Tělesná výchova

Rozvoj tělesné zdatnosti dle možností žáka, BEZ ZÁTĚŽE, víme, známe, s váhou vlastního těla.
https://www.facebook.com/ArmadaCeskerepubliky/videos/144830986823288/

Dějepis

učebnice str.83 – 84 přečíst nahlas Řecko-perské války, odpovědět si na otázky za článkem
str.84. Do sešitu napsat nadpis Řecko-perské války a opsat zelený rámeček str. 84.

Etická výchova

Zopakovat si, čím se zabývá ekologie. Podívejte se na www.youtube.cz na video Voda
nezkreslená věda V (trvá 11,31 minut) a vypracujte do sešitu tyto úkoly: 1/ heslovitě, co
znečišťuje vodu, 2/podle videa nakreslete schéma koloběhu vody: do obrázku krajiny
znázorněte srážky, odtok, výpar a vsak. Video si můžete stopnout v čase 2,30 minuty a
obkreslit. Vaši práci naskenujte nebo vyfoťte mobilem a pošlete mi na e-mail
jhegnerova@seznam.cz Máte na to týden.

Finanční a ekonomická gramotnost

Vaši reklamu také naskenujte nebo ofoťte mobilem (dle vašich možností) a pošlete na můj email jhegnerova@seznam.cz Podle zápisu si zopakujte pojmy měna, valuty a devizy. Nadpis
v sešitu: Kurzovní lístek. Zápis budete mít v příloze na e-mailu, také tabulku kurzovní lístek
banky a směnárny. Přepíšete si zápis do sešitu a pomocí kurzovního lístku vyplníte zadaný
úkol, vše bude v e-mailu. Vyplněný úkol mi odešlete zpět. Máte na to týden.

Fyzika

Zopakuj si na jakém principu pracuje teploměr - přečti si v učebnici text Jak pracuje teploměr
- strana 47 až 48 až po odstavec začínající slovy “Na obrázku 35”. Podívej se na krátké video
ttps://www.youtube.com/watch?v=ovkbmGySoTw&t=64s . Poté si v učebnici přečti text v
barevném pruhu na okrajích stránky - strana 45 a 46. Napiš mi, jaké druhy teplotních stupnic
rozeznáváme. A také zjisti teplotu vzduchu ve tvém pokojíčku. U této otázky nezapomeň k
číselnému údaji uvést správnou jednotku i formu jejího zápisu, jak bylo ukázáno ve videu.
Svoji odpověď mi odešli nejpozději v pondělí 23.3. do 10:00.

Informatika

Napiš mi krátký dopis Jak se ti daří zvládat výuku přes počítač. Můžeš navrhnout co udělat
jinak, aby tě to více bavilo. Nebo poslat odkaz na zajímavé video týkající se probírané látky
(fyzika nebo informatika). Termín pátek 27.3. do 10:00.

