
6. A 
Zadání úkolů: 14.-17.4.2020 

 
Český jazyk 
Učebnice str. 80 - Opakování: Souvětí Tabulka: opiš do sešitu a zapamatuj si. PS str. 39, cv. 4 
– napiš do školního sešitu, PS str. 39, souvětí cv. 1 spoj věty jednoduché 
https://dum.rvp.cz/materialy/souveti-veta-hlavni-a-vedlejsi.html 

Český jazyk nápravný 
PS – str. 40, cv. 2, 3, pracovní list pošlu na vaše adresy 
 
Český jazyk – literatura 
Čti svoji knihu. Pracovní sešit – tabulky přehledu učiva – str. 12 Literární výchova – slovníček 
pojmů – čti, vybarvi odstavec s pojmem DENÍK. 
 
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 
 
Zeměpis 
Pracovní sešit str. 18 – Opakování – Litosféra – vypracuj, učebnice – str. 33, 34, 35 – 
Atmosféra chrání Zemi – číst, PS str. 19 – doplň 
 
Přírodopis 
Učebnice – str. 81, 82, 83, shrnutí - číst, PS str. 31, cv. 8, PS str. 32, cv. 9, 10 
Online procvičování probraného učiva:  
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https://www.skolasnadhledem.cz/game/1954 
https://dum.rvp.cz/materialy/maso-korysi.html 
 
Anglický jazyk 
Dokončete v PS str. 32 cv. 2 a uč. str. 33 cv. 7 - was, were/wasn´t, weren´t 
Prostudujte v PS na str. 74 pravidelná slovesa - mají koncovku -ed/-d (stayed, closed...), která 
se přidává k základnímu tvaru slovesa 
Naučte se  vybraná pravidelná slovesa online 
Po procvičení vyplňte stažený pracovní list s pravidelnými slovesy a odešlete 
Odkazy na všechny  online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice   
Domácí úkoly 6.A 
Úkoly posílej na novaanglictina@seznam.cz 
 
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. 
 
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. 
 
Hudební výchova 
Český big beat - https://lukinc.estranky.cz/clanky/beat/v-ceske-republice.html 
 
Volitelný předmět Anglický jazyk konverzace 
Sleduj videa a filmy dle vlastního zaměření 
 
Volitelný předmět Domácnost 
Malé společenské desatero. Pracovní list pošlu na vaše adresy. 
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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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