
6.B
Zadání úkolů: 18.-22.5.2020

Český jazyk
Nové učivo – Souvětí a spojovací výrazy
Zápis rozešlu na e-maily, nalepte nebo přepište do sešitu a prostudujte. Také čtěte učebnici 
na str. 80 a 85.
V PS vypracujte na str. 38 cv.3a)  - Nejprve vyhledejte a podtrhněte přísudky (vlnovkou). 
Podle počtu přísudků zjistíte, zda je věta jednoduchá (označíte J) nebo se jedná o souvětí 
(označíte S). Stejně tak postupujte i v dalším cvičení – v PS na str. 40, cvičení 2.
Ofoťte a zašlete na můj e-mail do 25.5.

Český jazyk nápravný
V PS vypracujte na str. 43 cvičení 1 a 2. Pozor ve cvičení 1 – poslední spojovací výraz kolik je 
číslovka.

Český jazyk - sloh
Téma: Výtah a výpisky.  Zápis rozešlu na e-maily. Čtěte také v učebnici str. 121 a 123.

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

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  .   

Anglický jazyk
- MINULÝ ČAS – opakování
1. procvičujte si pravidelná slovesa podle seznamu v sešitě a v Quizletu online
2. trénujte nepravidelná slovesa podle seznamu v sešitě a v Quizletu online
3. procvičujte si záporné věty s DIDN'T v Quizletu online

mailto:petrapolaskova111@gmail.com


- MINULÝ ČAS – otázky
1. Otázka v minulém čase se tvoří pomocí slovíčka DID, které stojí na začátku věty před 
podmětem, např. DID YOU GO to the cinema? Šel jsi do kina? Tvar DID je pro všechny osoby 
stejný a významové sloveso, které ve větě použijete, se nijak nemění. Přehled časování 
najdete online, můžete si ho také stáhnout.
2. trénujte otázky v Quizletu online
3. vypracujte cvičení v PS str. 30/2 – přiřaďte otázky a odpovědi
Zadané úkoly posílejte na e-mail anglictina.scholaviva@gmail.com nebo na WhatsApp (stačí 
i jen fotka). Pokud si v Quizletu vyzkoušíte test nebo jiné cvičení s vyhodnocením, můžete 
printscreen nebo fotku poslat na e-mail nebo na WhatsApp také. Odkazy na všechny online 
aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly a testy 
6. B. Opakujte si také témata v kategorii 6. ročník.

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. 

Zeměpis
Učebnice str.33 – 35. Pozorně si přečtěte „Atmosféra chrání Zemi“ a naučte se složení 
vzduchu. Pak si přečtěte stranu 34 a 35. Nejpozději v úterý vám pošlu zápis z této látky a až si
ho nalepíte nebo opíšete, tak si do sešitu namalujete obrázek na str. 34 Schéma vrstev 
atmosféry i s popisem, abyste se to lépe naučili. Látku si procvičíte ve cvičeních v PS na str. 
19. Vypracovanou stránku mi pošlete ke kontrole.

Přírodopis
Učivo: Hmyz s proměnou dokonalou (1.část) - síťokřídlí, blanokřídlí - učebnice str. 99-101.
Zápis učiva Hmyz s proměnou dokonalou (1. část) bude zaslána  na vaše e-mail  adresy.
Zajímavý odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=kTl2F4tu2Rw
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Mravkolev, hmyzí predátor:
https://veda.instory.cz/672-mravkolev-je-zahadny-hmyzi-predator-jeho-taktika-lovu-je-
temer-dokonalou-pasti.html

Pracujte s učebnicí, přečtěte si zaslaný přehled učiva, ověřovací otázky v kvízu jsem čerpala z 
těchto zdrojů
Úkol: termín splnění 24. 5. do 12.hod. Prosím o sdělení vašich výsledky různou formou. 
Děkuji.

Online procvičování: Hmyz s proměnou dokonalou,1.část
https://kahoot.it/challenge/07902078?challenge-id=ada92553-7e42-4d9b-8de0-
14f27f46234e_1589729390778

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