
6. A 
Zadání úkolů: 30.3.-3.4.2020 

 
Český jazyk 
Učebnice str. 75, 76 – Opakování – Tabulky, str. 77, 78 – Grafické znázornění věty 
jednoduché – čti a zapamatuj si, PS str. 38, cv. 2a 
 
Český jazyk – literatura 
Čti svoji knihu.  
 
Český jazyk nápravný 
Učebnice str. 78, cv. 1, napiš do sešitu – jen doplnění i/y, str. 78, cv. 2 – jen 1. Graf – napiš do 
sešitu.  
 
Zeměpis 
Učebnice – str. 25, 26, 27, 28, 29, 30 – Tvary zemského povrchu – 1. Vertikální členitost, 
Horizontální členitost - číst.  
 
Přírodopis 
Učebnice – Třída: Pavoukovci, str. 76, 77 – Řád: Roztoči, Štíři. PS str. 31, cv. 6, 7, 8 – doplň  

 
Matematika 
Nepřepisovat teorii do sešitu, budu požadovat jen vypracování úloh a počítání. Výsledky 
cvičení budu zveřejňovat na messengeru ve školní skupině, kdo má zájem, není povinné. 
Kontakt na případné dotazy petrapolaskova111@gmail.com 
 
Změř úhly v učebnici 73/1,2 lehce si protáhni ramena úhlů, velikosti úhlů zapiš do sešitu. 
Úhly vedlejší a vrcholové ����učebnice s.73 
https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI&t=746s 
Podívej se na první čtyři minuty z videa.  
Učebnice 74/4,6,8 vypracovat do sešitu. 
 
Násobek a dělitel ����učebnice s.79 
Vyrobte si doma znovu pomůcku na procvičování spojů v násobilce. Procvičovali jste již ve 
škole. Znalost násobilky bude nezbytné ke zvládnutí této kapitoly, pokud bude třeba použijte 
své pomůcky.  
https://www.youtube.com/watch?v=WNTv6r86weM 
79/1, 2 vypracovat do sešitu  
79/3,4 Vydělte, pokud dělení vyjde beze zbytku, je číslo dělitelné daným číslem. 
80/10,11 vypracovat do sešitu 
 
Čísla sudá a lichá ���� 
https://www.youtube.com/watch?v=FKneOsTg6vc  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI&t=746s
https://www.youtube.com/watch?v=WNTv6r86weM
https://www.youtube.com/watch?v=FKneOsTg6vc


Tělesná výchova 
Protahovací cvičení celého těla. Znovu připomínám cvičíme jen s váhou svého těla, bez 
zátěže. Posilování se zátěží může být pro mladý organismus bez dohledu nevhodné, může 
dojít k přetížení nebo úrazu.  
V dnešní době cvičte v režimu, na který jste zvyklý, ať si nepřivodíte zdravotní komplikace.  
Vyberte si vám příjemnou variantu cvičení, poslední cvičení pozdrav slunci, znáte z hodin 
tělesné výchovy. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gn8jm9R0XPE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jJjrrEXZ94I&t=545s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY 
 

Fyzika 
Formou přiložených her si procvičuj základní fyzikální veličiny. Čas zatím ze souboru 
vynechej. Pexeso, kvarteto (lze použít i jako těžší formu pexesa - trojice, čtveřice kartiček) a 
skládanku si vytiskni, nemáš-li možnost barevného tisku, kartičky si vybarvi pastelkami nebo 
označ jiným způsobem, abys sis mohl zkontrolovat, zda je to správně. Skládanka - kartičky 
zamíchej a roztřiď, které patří k sobě (vždy veličina, její značka, jednotka a měřidlo). Hry 
stáhneš zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WQ6FDPN3YYNA4FRF-7F8/ 
 
Informatika 
Napiš mi, s kým a jak často jsi hry hrál a jak se Ti dařilo. Kdo vyhrál? Termín odevzdání úkolu: 
pondělí 6. 4. do 10 hodin. 
 
Anglický jazyk 
Gramatika:  WAS - jednotné číslo (I was, He was, She was, It was) I was - Byl jsem 
WERE - množné číslo (We were, You were, They were) We were - Byli jsme 
Wasn´t/Weren´t - zápor nebyl/nebyli 
V uč. str. 33 cv. 4b - doplnit záporné tvary  wasn´t - jednotné číslo/weren´t - množné číslo 
Slovíčka Our holiday, vypracuj PS str. 32 cv. 1 - obrázkový slovníček 
Procvičuj i na školních stránkách www.scholaviva.wordpress.com, úkol můžeš poslat na 
novaanglictina@seznam.cz 

 
Anglický jazyk konverzace 
Poslech anglických seriálů, písní atd. dle vlastního zájmu 
 
Dějepis  
PS str. 34 cv. 21 – vyplňte správně tabulku, použijte učebnici (str.83 a 86) a tím si zopakujete  
řecko-perské války a peloponéskou válku. Pak si přečtěte v učebnici str. 87 o makedonské 
nadvládě, Filipu II. a Alexandru Makedonském. Na str. 88 si přečtěte zajímavosti k obrázkům 
36-38. Dál pokračujte o taženích Alexandra až do Indie a dočtěte odstaveček na str.89. Pokud 
máte možnost shlédnout film Alexandr Veliký na internetu, tak vám ho doporučuji. 
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