
6.B 
Zadání úkolů: 6.-8.4.2020 

Velikonoční prázdniny: 9.-10.4.2020 
 
Český jazyk – literatura 
6.4. 
Pokračujte ve čtení knihy na referát. Nezapomeňte mi během tohoto týdne poslat název 
knihy a autora. 
 
Český jazyk nápravný 
6.4. 
Procvičování přívlastku – v pracovním sešitu s.35/3. Z přívlastků shodných Pks budete tvořit 
přívlastky neshodné Pkn a naopak (př. čokoládové sušenky Pks – sušenky s čokoládou Pkn). 
Z učebnice na s.67 vypracujete cv.2 do sešitu. Kdo máte možnost, ofoťte a pošlete ke 
kontrole do 14.4. Ve středu 15.4 rozešlu na e-maily řešení. 
 
Český jazyk 
6.4. 
Nové učivo: rozvíjející větné členy – předmět. Zápis posílám na e-maily. Nalepte nebo 
přepište do sešitu a prostudujte. Učivo najdete také v pracovním sešitu v přehledu učiva na 
s. 5 a v učebnici na s.69 . 
Z učebnice s.69 přepište do sešitu druhy předmětu (holý, rozvitý a několikanásobný). 
V pracovním sešitu s.35 vypracujte cv.1. Budete doplňovat předmět a určovat jeho pád 
(příklad: vyvenčil_ _ psa_ _ Pt4 ). Termín do 14.4. Řešení rozešlu ve středu 15.4. 
 
Finanční a ekonomická gramotnost 
6.4. 
Téma: Euro – oficiální měna eurozóny. Zápis rozešlu na e-maily. Vytiskněte a nalepte nebo 
přepište do sešitu. Termín do pondělí 20.4. Odkazy pro zájemce: 
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/  aktuální  kurzy eura 
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_cs  hymna EU 
https://europa.eu/european-union/about-eu/euro_cs  více informací  o EU  
 
Etická výchova 
6.4. 
Zápis do sešitu: Vliv plastů na životní prostředí 
- lidský produkt 
- žluté kontejnery 
- obtížná likvidace.  
Zhlédnete video Nezkreslená věda II Plasty kolem nás na 
https://www.youtube.com/watch?v=PHpXKWQdNLA    a zapište doby rozkladu uvedených 
plastových výrobků. Termín do 20.4. 
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Matematika 
Pomocí odkazu https://2pir.eu/tabule_MSMT_6r.php nebo na stránkách www.2pir.eu si 
najděte cvičení. Procvičte si látku z minulého týdne. Zadání neopisujte, postup a výsledky 
pište do sešitu. Konzultace přes email petrapolaskova111@gmail.com nebo na messengeru, 
není povinné. 
s. 101/ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
s.102/ 7,8, 9, 10, 11, 12 
Dobrovolný úkol pro výborné počtáře S.104/ 16, 17, 18, 19. 
Násobek a dělitel ����opakování 
https://www.youtube.com/watch?v=YQsf5LG_wGE&t=118s 
https://www.youtube.com/watch?v=fEPrYEIyWpM&list=RDCMUCsXapQCWguDR-
yStkQGDcxA&index=24 
https://www.youtube.com/watch?v=WNTv6r86weM&t=8s 
https://www.youtube.com/watch?v=uPzFpblinis&amp=&list=RDCMUCsXapQCWguDR-
yStkQGDcxA&amp=&index=17 
 
Fyzika 
Měření času - přečti si v učebnici kapitolu 9.1 - Cesta k jednotce času a kapitolu 9.2 - Měření 
času, včetně údajů v barevných sloupcích na bocích stran (strana 55 až 59). Podívej se na 
video Pixelores - https://www.youtube.com/watch?v=yHTsMtSqDxI. Povyprávěj rodičům, o 
čem krátký film byl. Napiš mi, jak se Ti video líbilo a která informace v něm Tě nejvíce zaujala 
a proč?  
 
Informatika 
Vypracování úkolu do fyziky a jeho odeslání elektronickou formou. Termín odevzdání: úterý 
14. 4. do 10 hodin. 
 
Dějepis  
Učebnice str. 89 – přečtěte si „ Helénistické říše a konec řecké samostatnosti“ a zelený 
rámeček. Na str. 88 si přečtěte o Diogénovi a kdo to byl Aristoteles. O Aristotelovi si napište 
2 věty do sešitu. V PS si vypracujte stranu 35, tím si zopakujete látku o makedonské nadvládě 
a o Alexandru Velikém. 
 
Zeměpis 
Učebnice str. 15-16- přečtěte si o sopkách a přírodních katastrofách. Na str. 16 si zkuste 
doplnit ústně cvičení. V PS vypracujte cvičení str.10/ 7,8,9,10 podle učebnice. Pracujte také 
s internetem. 
 
Přírodopis 
Učivo: Korýši, učebnice str. 78-79; přehled učiva zaslán emailem: 6.4.  
Online procvičování probraného učiva: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1953 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1954 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1952 
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Anglický jazyk 
- procvičujte si slovíčka Our holiday ve cvičení online 
- minulý čas WAS, WERE 
1.trénujte v QUIZLETu a vypracujte 2 cvičení online (vybírejte správné odpovědi) 
2.vypracujte cvičení v učebnici str. 33/4a (do vět doplňte was nebo were a napište je do 
školního sešitu) 
Happy Easter everyone! 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice Domácí úkoly a testy 6. B. 
 
Volitelný předmět Anglický jazyk konverzace 
Sledování filmů v anglickém jazyce na internetu dle vlastního zájmu 
 
Volitelný předmět Domácnost 
Vajíčka,  mazanec, beránek i nádivky patří k Velikonočním svátkům stejně jako třeba 
pomlázka. Tradičních velikonočních jídel je ale mnohem víc. Vyhledejte si pochoutky, bez 
kterých se Velikonoce neobejdou: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek,Bílá sobota,....  
 
Tělesná výchova 
Přeji milé a klidné Velikonoce. Pokuste se do svého programu zařadit pohyb nebo pobyt 
venku pod dozorem s rouškou. Kde to půjde prodýchat a protáhnout své tělo.  
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