
6.B 
Zadání úkolů: 27.-30.4.2020 

 
Český jazyk 
Na e-maily rozešlu shrnutí – přehled větných členů. Nalepit nebo přepsat do sešitu a 
zopakovat. 
PS str. 36, cvičení 2 a) - ke každému slovesu doplňte všechny tři druhy příslovečných určení.  
Zkratkou označte, o jaký druh příslovečného určení se jedná (Pum, Puč, Puz). 
Učebnice str. 71, cvičení 3 – celé vypracujte do sešitu. Doplňte vhodná příslovečná určení a 
zkratkou určete jeho druh.  
Pokud máte možnost, ofoťte a pošlete na e-mail ke kontrole do 4.5. Možná řešení rozešlu na 
vaše e-maily 5.5. 
 
Český jazyk nápravný 
Procvičujte: https://www.skolasnadhledem.cz/game/724  druhy příslovečných určení, 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/729  rozlišujte příslovečné určení a předmět, 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/336  všechny rozvíjející větné členy. 
Jak se vám dařilo na první pokus? Výsledky pošlete do 4.5. 
 
Český jazyk – literatura 
Čítanka str. 133: J. Plachta – Štěně s dlouhým krkem. Přečtěte si nahlas a odpovězte na 
otázku, zda byla Amina opravdu pes. Obrázek na straně 135 vám napoví. 
Varianta B: Pučálkovic Amina – audionahrávka: 
https://www.youtube.com/watch?v=WD2rwGzCSdA poslech a převyprávění  
 
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, 
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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. 
 
Anglický jazyk 
- MINULÝ ČAS – nepravidelná slovesa 
1. Některá slovesa nedodržují pravidlo připojování -ed nebo -d a pro minulý čas mají svůj 
vlastní tvar. Jedno takové sloveso už umíte – sloveso být (I was – byl jsem, we were – byli 
jsme). Naučte se další slovesa, například lose – I lost (ztratil jsem). Tvar LOST je pro všechny 
osoby stejný, např. he lost – ztratil, they lost – ztratili). Přehled najdete v e-mailu nebo 
online. 
2. v učebnici na str. 36 si prohlédněte obrázky ve cvičení 1 a přečtěte si věty nad nimi (věty si 
také můžete poslechnout na odkazu na stránkách) 
3. věty zapište a přeložte – můžete použít slovník nebo překladač, ke každé větě dopište 
písmeno obrázku (vše zapisujte do školního sešitu – např. A dog bit me. Kousl mě pes. G) 
4. trénujte nepravidelná slovesa v Quizletu online 
Zadané úkoly posílejte na e-mail anglictina.scholaviva@gmail.com nebo na WhatsApp (stačí i 
jen fotka). Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách 
www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly a testy 6. B. 
 
Přírodopis 
Učivo: Hmyz - rozmnožování, učebnice str. 91-92 - přečíst a prohlédnout si obrázky. 
Podívejte se na zajímavé a krátké odkazy k učivu: 
Proměna dokonalá:  https://www.youtube.com/watch?v=sXTMw4Mcxtk 
Proměna nedokonalá:  https://www.youtube.com/watch?v=PQyhp2X_De4 
Úkol - online procvičování,nezalekněte se chyb, i chybami se učíme: 
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a) Mnohonožky a stonožky  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1956 (napište nebo 
pošlete fotku, jak jste byli úspěšní) 
 
b) Hmyz  https://kahoot.it/challenge/06565094?challenge-id=ada92553-7e42-4d9b-8de0-
14f27f46234e_1587932033986  (procvičování na tomto odkazu;  napiš tvoje  jméno a kvíz se 
spustí; v případě, že by byl třeba pro spuštění PIN: 06565094). Pošlete mi výsledek vašeho 
snažení na e-mail. 
 
Učivo  Životní cyklus hmyzu bude zaslán emailem. 
 
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. 
 
Zeměpis 
Učebnice str. 21 – 24 pomalu si čtěte text a ukazujte si na obrázcích, abyste pochopili, jak 
působí voda, vítr, teplota, rostliny a člověk  na dotváření zemského povrchu. V mailu 
dostanete zápis z této látky, který opíšete nebo nalepíte do sešitu. V PS si podle učebnice 
vypracujete str.13. Kdo si nebude s něčím vědět rady, počká na konec týdne, pošlu ofocenou 
vypracovanou stránku. Na internetu si najděte prezentaci o dotváření zemského povrchu 
https://slideplayer.cz/slide/11203297/ a na www. Youtube.com si najděte Zeměpis 6.ročník 
- dotváření zemského povrchu a pozorně sledujte učivo. 
 
Volitelný předmět Anglický jazyk konverzace 
Poslech písní a anglických seriálů dle zájmu a zaměření 
 
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 
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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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