
6. A 
Zadání úkolů: 20.-24.4.2020 

 
Český jazyk 
Učebnice str. 81 – 82 Tabulka: Věta hlavní, vedlejší  - čti a pamatuj si. Učebnice str. 82 – 83, 
Tabulka: přepiš do školního sešitu a pamatuj si grafické znázornění souvětí. 
 
Český jazyk nápravný 
Pracovní list pošlu na vaše adresy. 
 
Český jazyk – literatura 
Čti svoji knihu. Pracovní sešit – tabulky přehledu učiva – str. 13 Literární výchova – slovníček 
pojmů – čti. 
 
Zeměpis 
Učebnice – Počasí str. 36 – 39 – číst, napiš odpovědi na otázky 1 – 20 na str. 39. Prezentaci 
učiva pošlu na vaše adresy. Pracovní sešit, Příloha: Shrnutí učiva: str. IV Atmosféra, Počasí  - 
informace si pamatuj.  
 
Přírodopis 
Opakuj si učivo. Učebnice str. 84 – 85, Stonožkovci – čti.  
 
Dějepis  
Učebnice str. 91-93 – přečtěte si „ Věda a vzdělanost“ až po olympijské hry. Nezapomeňte si 
také projít rámečky na boku stránky modré a oranžové. V mailu dostanete zápis na tuto látku 
– vytisknete a nalepíte nebo opíšete do sešitu.  V PS si vypracujte stranu 37 podle učebnice. 
Můžete mi ofocenou stránku poslat mailem pro kontrolu. Na internetu si najděte stránky 
https://slideplayer.cz/slide/2856529/, https://slideplayer.cz/slide/3318776/ a pozorně si 
zopakujte vše, co jste se naučili o Řecku. Koncem týdne vám pošlu vypracované stránky v PS, 
abyste si mohli opravit chyby. 
 
Matematika 
Milí žáci, tento týden si zopakujte učivo z minulých týdnů. Z psychohygienických důvodů si 
dáme malou pauzu. Volno využijte k nabrání nových sil. Dobří počtáři a ti co mají rádi 
matematiku, si mohou zkusit vypočítat matematického klokana, kategorii Benjamín. 
http://matematickyklokan.net/ 
http://matematickyklokan.net/phocadownload/sborniky/sbornik_klokan_2019.pdf 
Konzultace přes email petrapolaskova111@gmail.com , telefonním čísle 603 324 111 nebo 
na messengeru ve třídních skupinách, není povinné. 
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Fyzika 
Opakování Čas. Projdi si po částech text uložený zde: 
https://www.uschovna.cz/zasilka/XJU4M7RS4Y3MD2PP-BR9/ a snaž se co nejvíc informací si 
zapamatovat. Až se Ti to podaří zvládnout, vypracuj kvíz uložený zde: 
https://kahoot.it/challenge/02566206?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-
07d7880a1bee_1587294202958 (po kliknutí na tento odkaz vyplň své jméno a kvíz se ti 
spustí). Termín splnění pondělí 27. 4. čas 12:00. 
 
Informatika 
Vypracování Kahoot kvízu, viz. fyzika. 
 
Anglický jazyk 
Prostudujte v PS na str. 74 pravidelná slovesa - mají koncovku -ed/-d (stayed, closed), která se 
přidává k základnímu tvaru slovesa, př. he lived = on bydlel, she listened = ona poslouchala, I 
watched = já jsem sledoval 
Naučte se  vybraná pravidelná slovesa online, pomohou vám i s pracovním listem 
Po procvičení vyplňte stažený pracovní list s překladem pravidelných sloves a odešlete - nebo 
VariantaB vypište z uč. str. 34 cv. 2b z textu pravidelná slovesa do ŠS 
Procvičujte také na www.alfbook.cz    přístupový kód ucimesedoma   podívejte se, jak se 
přihlásit Project 2 - 3A,B 
Odkazy na všechny  online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice  Domácí úkoly 6.A 
Úkoly posílejte na novaanglictina@seznam.cz Napište, která cvičení jste si procvičili na 
školních stránkách nebo Alfbooku 
 
Etická výchova 
Zápis do sešitu: nadpis Lidská důstojnost 
- základní hodnota a cíl všech lidských práv, smyslem zachování důstojnosti je ochrana před 
ponižováním  
- všichni lidé se rodí svobodni a jsou si rovni (Z Listiny základních práv a svobod) 
- každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a 
chráněno jeho jméno 
Zapište si do sešitu a pusťte si video Lidská důstojnost na stránkách 
https://www.youtube.com/watch?v=XXSibNTtXj0 
 
Finanční a ekonomická gramotnost 
Téma: Bankovní finanční produkty 
Zápis pošlu na e-maily, vytisknete a nalepíte do sešitu. Kdo nemá možnost tisku, přepíše 
zápis a z barevné přílohy opíše pouze nadpis Spotřebitelský úvěr a k čemu se používá. Úkol 
na této příloze řešíte všichni a pošlete do 27.4. 
 
Volitelný předmět Anglický jazyk – konverzace 
Sledování anglických seriálů a písní na internetu 
 
Volitelný předmět Domácnost 
Pracovní list pošlu na vaše adresy. 
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Tělesná výchova 
Tento týden si každý sám, podle svých zájmů, vyberte sport nebo cvičení, kterému se chcete 
věnovat. Na konci týdne mi pošlete na email petrapolaskova111@gmail.com odkaz nebo 
seznam sportovních aktivit. Budu se těšit. I práce ���� je tělesná aktivita. Řadu domácích prací 
zvládnete. Nezapomínejte a dbejte na osobní bezpečnost při práci i při sportování.    
 
Hudební výchova  
Český big beat - https://lukinc.estranky.cz/clanky/beat/v-ceske-republice.html 
 
Výtvarná výchova 
Téma:  "Já a můj svět" nebo "Obrázek pro seniory" 
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