
6. B 
Zadání úkolů: 14.-17.4.2020 

 
Český jazyk nápravný 
Z učebnice s.69 vypracujte do sešitu cvičení 2. Přepište celé věty a doplňte předměty s jejich 
pády. 
V PS na straně 35 vypracujte cvičení 2 – vymyslíte věty s uvedeným předmětem.           
Termín: 20.4. 
 
Český jazyk 
Zopakujte si přívlastek a předmět. Na následujících stránkách si tyto větné členy procvičíte: 
https://www.mojecestina.cz/article/2012032802-najdete-ve-vete-predmet-1 
https://www.mojecestina.cz/article/2012032804-najdete-ve-vete-predmet-2 
https://www.mojecestina.cz/article/2012030305-najdete-ve-vete-privlastek-1 
https://www.mojecestina.cz/article/2012030702-najdete-ve-vete-privlastek-2 
Výsledky prvního pokusu mi zašlete na e-mail do 20.4. 
 
Matematika 
Při dělení čísel Vám pomohou znaky, pravidla dělitelnosti, pozorně si je pročti a procvič v PS, 
který je online. Rodičům pošlu PS i s výsledky na email. Zhlédni videa a poté znaky využij při 
počítání v pracovním sešitě.  
Znaky dělitelnosti čísel 2 ,3, 4 ,5, 9, 10 ���� 
Znaky dělitelnosti ���� 
dělitelnost dvěma 
https://www.youtube.com/watch?v=FKneOsTg6vc 
dělitelnost třemi 
https://www.youtube.com/watch?v=RN2QVew2JNc 
dělitelnost pěti 
https://www.youtube.com/watch?v=v3w1C19o8IQ 
dělitelnost čtyřmi, osmi, devíti 
https://www.youtube.com/watch?v=du5G8p2vKXI 
dělitelnost deseti 
https://www.youtube.com/watch?v=dgHZYt1GZmg 
 
Pomocí odkazu https://2pir.eu/tabule_MSMT_6r.php nebo na stránkách www.2pir.eu si 
najděte cvičení. Zadání neopisujte, postup a výsledky pište do sešitu. Konzultace přes email 
petrapolaskova111@gmail.com , telefonním čísle 603 324 111 nebo na messengeru, není 
povinné. 
s. 106/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
s.107/ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pro dobré počtáře 
 
Anglický jazyk 
- naučte se slovní spojení LAST WEEKEND podle učebnice str. 32/1a a v Quizletu online 
- vypracujte v PS str. 24/1 
- MINULÝ ČAS – pravidelná slovesa 
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1.Minulý čas prostý vyjadřuje děj, který proběhl v minulosti a je ukončený. U pravidelných 
sloves se tvoří přidáním koncovky -ed/-d (například I listened – já jsem poslouchal, he 
watched – on sledoval, she lived – ona bydlela). Tvary jsou pro všechny osoby stejné. 
2.prostudujte si pravidla minulého času na stránkách, přehled si také můžete stáhnout  
3.trénujte vybraná pravidelná slovesa v Quizletu online 
4.vypracujte pracovní list (ke stažení na stránkách; Quizlet vám může sloužit jako nápověda) 
Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp. 
Pokud si v Quizletu vyzkoušíte test nebo jiné cvičení s vyhodnocením, můžete printscreen 
nebo fotku poslat také. 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice Domácí úkoly a testy 6. B. 
 
Fyzika 
Sluneční a Hvězdný čas. Podívej se na video K. Dlouhé: 
https://www.youtube.com/watch?v=bkCbBZcI9eA. 
Stáhni si také prezentaci na téma Čas zde:  
https://www.uschovna.cz/zasilka/XAXA3DGY23YUYV6C-5ZR/ a podívej se na ni.  
Vypracuj si podle ní zápis do školního sešitu. Jak se pomocí atlasu orientuje v časových 
pásmech na Zemi můžeš vidět zde: https://www.youtube.com/watch?v=d9v-FxArIGY.  
Termín splnění  pondělí 20. 4. čas 10:00. 
 
Informatika 
Navštiv stránku: http://www.casovac.cz/casova-pasma a projdi si ji. Na záložce světový čas 
(http://www.casovac.cz/svetovy-cas) si vyber z rolovacího seznamu libovolné místo na 
daném kontinentu a podívej se, jak se čas v jiných koutech světa mění. Nahlédni také do 
nastavení svého chytrého telefonu a vyzkoušej si s pomocí rodičů, jak si zvolíš správný čas při 
změně svého pobytu na Zemi (cesta do zahraničí). Dej mi vědět, jak jsi úkoly do fyziky i 
informatiky zvládl(a). Stačí formou emailu. Termín splnění  pondělí 20. 4. čas 10:00. 
 
Přírodopis 
Učivo: Ostatní korýši, uč. str. 80-83 
Úkol: Pracovní list Korýši, termín odevzdání do: 17.4. 
Zpracované učivo s PL bude zasláno emailem: 14.4. 
 
Dějepis  
Učebnice str. 90 – přečtěte si „ Náboženství“ a do sešitu si vypište jména řeckých bohů, máte 
je vyjmenované dole v modrém rámečku. Na youtubu si vyhledejte Staré řecké báje a pověsti 
a poslechněte si některou. V PS si vypracujte stranu 36 podle učebnice. Můžete mi ofocenou 
stránku poslat mailem pro kontrolu. 
 
Zeměpis 
Učebnice str. 17- přečtěte „ Utváření zemského povrchu „ a do sešitu si opište rozdělení 
vnitřních přírodních činitelů v hnědých rámečcích a rozdělení vnějších přírodních činitelů 
v modrých rámečcích. V PS si udělejte na str. 11 cv. 1 podle obrázku v učebnici na str. 18. 
H.B. by si to rozdělení vnitřních a vnějších činitelů mohl napsat na stroji. 
 
 

http://www.scholaviva.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bkCbBZcI9eA
https://www.uschovna.cz/zasilka/XAXA3DGY23YUYV6C-5ZR/
https://www.youtube.com/watch?v=d9v-FxArIGY
http://www.casovac.cz/casova-pasma
http://www.casovac.cz/svetovy-cas


Volitelný předmět Anglický jazyk konverzace 
Sleduj videa a filmy dle vlastního zaměření. 
 
Tělesná výchova 
Školku znáte z hodin, místo házení o stěnu, vyhazujte do výšky nad sebe. Kdo nemá míč, 
jakékoliv velikosti, může nahradit libovolných bezpečným předmětem. Doporučuji a znáte 
z hodin stočené ponožky do klubíčka ����. Pro cvičení si najděte bezpečný prostor. 
https://www.hra.cz/hra/skolka-s-micem 
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