
6. A 
Zadání úkolů: 23.-26.3.2020 

 
Český jazyk 
Zopakuj si informace z učebnice str. 71 – tabulka: Příslovečné určení. PS str. 36, cv. 1a, 2a  
Do školního sešitu napiš zkratky větných členů: podmět, přísudek, přívlastek, předmět, 
příslovečné určení. 
 
Český jazyk – literatura 
Čti svoji knihu. Pracovní sešit – tabulky přehledu učiva – str. 7 – čti: Práce se Slovníkem 
spisovné češtiny pro školu a veřejnost.  
 
Český jazyk nápravný 
Přepiš do školního sešitu vyjmenovaná slova po Z, procvičuj si všechna vyjmenovaná slova.  
PS str. 53, cv. 1, 2 – řešení napiš do školního sešitu.  
 
Anglický jazyk:  
Učebnice s. 33 cv. 4a - doplnit do textu sloveso was/were. Gramatiku a její vysvětlení najdeš 
v PS str. 74. Učit se slovní zásobu Our holiday z učebnice str. 34. V PS str. 82/3B průběžně 
opakovat slovní zásobu. Na školních stránkách  www.scholaviva.wordpress.com opakovat 
slovesa. 
Vypracovaný úkol uč. str. 33/4a můžeš odeslat na mail novaanglictina@seznam.cz 
Stránky určené k procvičování: www.alfbook.cz  zadej univerzální kód školy ucimesedoma 
Project 2, Unit 3A,B Holidays 
 
Matematika (23.-27.3.) 
Nepřepisovat teorii do sešitu!!, v matematice budu požadovat jen vypracování úloh a 
počítání ����. Výsledky cvičení budu zveřejňovat na messengeru ve Školní skupině, kdo má 
zájem, není povinné.  
Druhy úhlů 
Pravý, přímý, ostrý a tupý úhel učebnice teorie s.65,66,67 
Vypracovat PS 70/5, PS 73/5,6 
Osa úhlu učebnice teorie s. 68  
Vypracovat PS 74/1 
https://www.youtube.com/watch?v=kCVe-sfIMRI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o1fjxaXfjcU 
 
Zeměpis 
Trvá zadání: Učebnice – str. 17, 18, 19, 20 - Utváření zemského povrchu – číst. Doplň –  
PS str. 11, cv. 1, 2, 3. 
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Přírodopis 
Učebnice – Třída: Pavoukovci, str. 72, 73. PS str. 29, cv. 1, 2 – doplň. 
 
Fyzika  
Zopakuj si, jak pracuje teploměr. Pozorování zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=EXYIyyZWEhA (první 4 minuty videa). V učebnici si 
prostuduj text na straně 48 až 51 (od 5. odstavce začínajícího slovy “Na obrázku 35” do 
konce kapitoly). Demonstraci principu bimetalového teploměru najdeš zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=8kP6rR0U8aw. Více o teplotní roztažnosti pevných 
látek ukazuje také následující video https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc. 
Napiš mi, jaké druhy teploměrů znáš. Kdy je rozhledna na pražském Petříně vyšší? V zimě 
nebo v létě? Svoji odpověď mi odešli nejpozději ve čtvrtek 26. 3. do 10:00.  
 
Dějepis  
Kdo si nestihl opsat rámeček do sešitu, tak si opíše nebo vytiskne zápis, který dostanete na 
email – Sparta, Athény a řecko-perské války. A namaluj si do sešitu řeckou loď podle uč. 
str.84. Přečti si Athény v době Periklově na str. 85 v učebnici. Vypracuj v PS str.31-32. Když se 
budeš nudit, najdi si na youtubu film Bitva u Thermopyl. 
 
Informatika  
Splnění zadaného úkolu ze dne 19. 3. 
 
Výtvarná výchova 
Téma: Velikonoce - namaluj  obrázek nebo vyrob nějakou velikonoční dekoraci, třeba 
vystřihni a vybarvi vajíčko, záleží na tvoji fantazii a zručnosti 
 
Tělesná výchova 
Relaxační cvičení 
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