
6.A 
Zadání úkolů: 27.-30.4.2020 

 
Český jazyk 
Učebnice str. 124 -  125 – Vypravování, Dějová posloupnost při vypravování, srt. 124, cv. 1 –
https://www.mojecestina.cz/article/2014071301-jak-psat-primou-rec Přečti si příběh, 
učebnice str. 127, Osnova vypravování – opiš do sešitu. 
Opakuj si grafické znázornění souvětí – pracovní list pošlu na vaše adresy. 
 
Český jazyk nápravný 
Učebnice str. 126, cv. 8 – Co říkají tato zvířata? Vyber si jen jedno zvíře a napiš krátké 
vypravování. Pracovní list pošlu na vaše adresy. 
 
Český jazyk – literatura 
Čti svoji knihu – napiš referát o přečtené knize a přepošli nejpozději do 22. 5. 2020. Pracovní 
sešit – tabulky přehledu učiva – str. 14 Literární výchova – slovníček pojmů – čti. 
https://www.kudyznudy.cz/aktuality/pet-zajimavosti-co-nevite-o-ripu Přečti si. 
 
Zeměpis 
Učebnice – str. 40 – 42, napiš doplňovací cvičení – učebnice str. 42, 1 – 9, Podnebí 
prezentace: https://dum.rvp.cz/materialy/podnebi.html 
 
Přírodopis 
Učebnice str. 88 - 90 - Hmyz – základní charakteristika a popis těla hmyzu, shrnutí, jen přečíst 
a prohlédnout si obrázky, Pracovní sešit str. 34, cv. 1, 2,3, prezentace, 
https://dum.rvp.cz/materialy/hmyz-3.html, 
 
Dějepis  
Učebnice str. 93-95 – přečtěte si „Malířství, sochařství a architekturu“ . Projděte si obrázky 
řecké keramiky, soch chlapce a dívky, kterým se říkalo kúros a koré, další obrázky soch a 
zapamatujte si jména některých sochařů. V architektuře si zapamatujte názvy tří sloupů – 
dórský, jónský a korintský. V mailu dostanete zápis na tuto látku – vytisknete a nalepíte nebo 
opíšete do sešitu.  V PS si vypracujte stranu 38 podle učebnice. Můžete mi ofocenou stránku 
poslat mailem pro kontrolu. V mailu dostanete také test k probranému učivu, který mi 
vypracovaný pošlete zpět nejpozději do pátku 1.5. 
 
Anglický jazyk 
Opakujte pravidelná slovesa s koncovkou -ed/-d  PS str. 74  i online  
Slovní spojení - spojujte výrazy v uč. str. 32 cv. 1 s obrázkem, zopakujte si i v PS na str. 24 cv. 
1 
Procvičujte tato slovní spojení  PS str. 82 3A (at, in, on) také online LAST WEEKEND 
Vyplňte pracovní list a odešlete – slovní spojení 
Procvičujte také na www.alfbook.cz    přístupový kód ucimesedoma   podívejte se, jak se 
přihlásit Project 2,3 A,B  
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Úkoly a dotazy na www.novaanglictina.cz  Napište, která cvičení online jste procvičili ze 
školních stránek nebo Alfbooku 
Všechny úlohy jsou na škol. stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí 
úlohy 6.A 
   
Matematika 
Tento týden mi zašlete kontrolní práci PS 110/7 do 30. 4. na email 
petrapolaskova111@gmail.com nebo na můj messenger, ne do skupiny.  
Začínáme probírat novou látku����. Prvočísla a složená čísla  
Přirozená čísla se dělí na prvočísla a čísla složená. 
Prvočíslo je číslo, které má právě dva dělitele, číslo 1 a samo sebe. Složené číslo je číslo, 
které má více než dva dělitele. Číslo 1 není ani prvočíslo ani číslo složené. 
Novou látku najděte v učebnici na straně 83. Naposlouchejte si v odkazu 
https://www.youtube.com/watch?v=4pqc2oNm-Jo&t=443s .  
 ���� Rozklad čísel na součin prvočísel  
Opět si naposlouchejte videa  https://www.youtube.com/watch?v=behUfXQWspA a  
https://www.youtube.com/watch?v=_mPwiSqOmag&t=199s a až poté si přečtěte látku 
v učebnici s. 84.  V učebnici se dělí 1, my toto dělat nebudeme a budeme se držet videa. Číslo 
1 není prvočíslo, číslo se nezmění po dělení jedničkou.  Až si videa poslechnete a promyslíte, 
přejděte na cvičení v pracovním sešitu.  Výsledky na straně 109 pošlu i Vám nejen rodičům, 
pokud si nebudete vědět rady, pracujte s výsledky. Od úterý máte možnost online výuky na 
messengeru.  
Vypočítejte cvičení v PS s. 109/ 1,2,3,4,5, 110/6 
Pro radost z objevování ����, si vyzkoušejte trochu vědy Goldbachova hypotéza PS S. 111/10. 
Příklady pro dobré počtáře PS 112/11, 12, 13, 14, pokud spočítáte, pošlete mi příklady i 
s postupem řešení na můj email.  
Pomocí odkazu https://2pir.eu/tabule_MSMT_6r.php nebo na stránkách www.2pir.eu si 
najděte cvičení. Konzultace online na messengeru ve třídních skupinách, úterý až čtvrtek. 
Jakékoliv dotazy a konzultace každý den: telefon 603 324 111 nebo email 
petrapolaskova111@gmail.com.  
 
Fyzika 
Měření času - procvič si základní fyzikální veličiny formou didaktických her - dříve zaslaného 
pexesa, kvarteta a skládanky. Proveď měření a úkol se svíčkou uložený zde:  
https://www.uschovna.cz/zasilka/XQULEG7RS8L3464A-MZX/ (pro ty, kdo didaktické hry již 
nemají, jsou v úschovně také přiloženy). 
 
Informatika 
Vypracování úkolu do fyziky a jeho odeslání elektronickou formou. Termín odevzdání: úterý 
4. 5. do 10 hodin. 
 
Volitelný předmět Anglický jazyk konverzace 
Poslech písní a anglických seriálů dle zájmu a zaměření 
 
Volitelný předmět Domácnost 
Zdravá výživa. Pracovní list pošlu na vaše adresy. 
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Tělesná výchova  
Měsíc duben je měsícem bezpečnosti. Letos už po několikáté si zopakujte bezpečné chování 
v dopravě. Dbejte vždy osobní bezpečnosti, ať jste chodec nebo cyklista.  
 
https://www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost/ 
 
https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/soubory/rodic/Letak_BESIP_tisk.pdf 
 
Komu chybí škola a testy, může vyřešit dopravní test. Kdo mi pošle na email, zašlu správné odpovědi. 
Příští týden zveřejním správné výsledky zde. 
https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/testy/2016-testy-dv/test-1.pdf  
 
Děkuji za Vaše emaily, vypracuji statistiku ����Vašich aktivit. Pokud jste ještě neposlali krátký 
popis aktivit, učiňte tak nyní. Můžete poslat i zajímavý odkaz, podělíme se. Můj tip Asper 
Šumperk trénuje po síti, live stream, pro naše borce. Připomínám posilujeme vždy bez 
zátěže,  https://www.facebook.com/aspersumperk/ . Taneční nápad pro ostatní ����. Jde o 
starou písničku, moc stará a choreografie je možná pro malé děti, ale zkusme si hrát jako 
malé děti. Potrénujte, pro odreagování https://www.youtube.com/watch?v=lzDQJT3F_80. 
Čeká nás prodloužený víkend.  V pátek máme všichni volno. Přeji Vám Všem prázdninovou 
pohodu. 
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