
6.A
Zadání úkolů: 18.-22.5.2020

Český jazyk
Opakování: Pracovní sešit str. 41 - 42 – Grafické znázornění souvětí: napiš do školního sešitu. 
Řešení pošlu 21. 5. 2020 na vaše adresy. Učivo: Učebnice: str. 89 – 90: tabulky: přečti. 
Zvuková stránka jazyka. Učebnice str. 89, cv. 2a – vyber jeden řádek a tvoř krátké věty, napiš 
do školního sešitu.

Český jazyk nápravný
Pracovní sešit str. 54 – Pro chytré hlavy: cv. 5a, 6, 7, 8a

Český jazyk – literatura
Čítanka str. 133 – 135: Štěně s dlouhým krkem: napiš krátký zápis obsahu přečteného článku.

Zeměpis
Pracovní sešit – Příloha: uprostřed sešitu: III. Hydrosféra- str. V 1. Je vody na Zemi dostatek?, 
str. VI 2. Pohyb vody na Zemi – učivo si opakuj. Pracovní sešit str. 30 Opakování – 
Hydrosféra.
Učebnice str. 56 – 58: Pedosféra: 1. Půdní obal Země - čti. Prezentaci učiva pošlu na vaše 
adresy.

Přírodopis
Učebnice: str. 94 – 98: Hmyz s proměnou nedokonalou - kudlanky, strašilky, rovnokřídlí,
vši, polokřídlí -  přečíst a prohlédnout si obrázky. Prezentace a pracovní listy pošlu na vaše 
adresy.

Matematika
Přečti si v učebnici s. 100-101 novou látku. Trojúhelníky už umíš rozdělit podle délek stran, 
teď se naučíme rozdělení dle velikosti vnitřních úhlů.

😊 Rozdělení trojúhelníků podle velikosti úhlů.  

😊 Součet velikostí všech vnitřních úhlů trojúhelníku je 180°. Vypočítej cvičení v učebnici 
101/2.

Podle popisu v učebnici s. 102 Příklad 1 narýsuj trojúhelní ABC a zkus narýsovat 
samostatně i cvičení v učebnici s. 103/1. 

Pro dobré matematiky 😊, v učebnici s. 141 najdete Přehled často užívaných symbolů. 
V šesté třídě zatím stačí zápisy přečíst, pokus se zapsat postup konstrukce trojúhelníků 
pomocí symbolů. Se zápisy jste pracovali již v 5. třídě. 
Konzultace a online vyučování na messengeru ve třídních skupinách dle rozvrhu žáků. Dotazy
na telefonním čísle 603 324 111 nebo na emailu petrapolaskova111@gmail.com  .   

mailto:petrapolaskova111@gmail.com


Anglický jazyk
Procvičujte nepravidelná slovesa
Vypracujte křížovku v PS s. 28 cv. 1 – nepravidelná slovesa, př. forgot, mají vlastní tvary 
(ACROSS – rovně, DOWN – dolů )
Minulý čas zápor. Před významové sloveso v základním tvaru se přidá didn´t. Např. I didn´t 
play = Já jsem nehrál. Významové sloveso (play) se nemění.
Podívejte se na přehled časování sloves v záporu minulého času
Online trénujte věty v záporu
Procvičovat můžete i na www.alfbook.cz  kód: ucimesedoma   
 www.scholaviva.wordpress.com  domácí úkoly 6.A
Napište, co jste procvičovali na novaanglictina@seznam.cz

Fyzika
Síla - úvod. Prostuduj si text uložený zde: 
https://www.uschovna.cz/zasilka/YJH654H3LA884M67-XPE/. Také zhlédni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=kTl2F4tu2Rw. Odpověz na tyto otázky: Na kterých 
obrázcích v textu je znázorněn účinek sil působících při dotyku, a na kterých na dálku? Napiš 
několik případů, ve kterých na sebe působí silou tělesa na dálku. Neustále si také procvičuj 
základní fyzikální veličiny formou dříve zaslaných didaktických her. 

Informatika
Vypracování úkolu do fyziky a jeho odeslání elektronickou formou. Termín odevzdání: úterý 
25. 5. do 10 hodin

Dějepis 
Učebnice str.101 -104 –rozdělte si látku opět na dvakrát, abyste toho neměli naráz moc.  
Přečtěte si pověst o založení Říma a o římské společnosti a k tomu si vypracujte cvičení 4 a 5 
na straně 41 v PS. Pak si přečtěte na str. 103 – 104 o římské republice a shrnutí v zeleném 
rámečku. K této látce si vypracujete cvičení 6 a 7 na str.41 v PS. Tyto stránky mi pošlete 
mailem pro kontrolu. Zápis z této látky vám pošlu mailem. Prezentaci o Římu zde zatím 
nechám pro ty, co si ji nestáhli. Procházejte si ji vždy podle učiva. 

Finanční a ekonomická gramotnost
Téma:  Úroky, Úvěry od nebankovních institucí
Na e-maily rozešlu zápis – vytiskněte a nalepte nebo přepište do sešitu a prostudujte

Volitelný předmět Anglický jazyk - konverzace
Poslouchejte anglická videa, trénujte poslechové schopnosti.

Volitelný předmět Domácnost
Napiš recepty na přípravu luštěnin: pro teplou a studenou úpravu.

Hudební výchova 
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Česká pop music 70. a 80. let: https://vltava.rozhlas.cz/podivny-showbyznys-propaganda-
agitace-a-absurdita-v-ceske-pop-music-70-a-80-let-6951623
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