
6.A
Zadání úkolů: 25.-29.5.2020

Český jazyk
Zvuková stránka jazyka. Učebnice str. 91 – 93: tabulky – čti a pamatuj si. Učebnice str. 131, 
Vyprávění podle obrázků: Obrázková osnova: Každý obrázek vyjádřete jednou větou. Podle 
získané osnovy napište vypravování.

Český jazyk nápravný
Opakuj - učebnice: str. 85 – Nejobvyklejší spojovací výrazy. Učebnice str. 90, cv. 4 – napiš – 
vyjmenovaná slova vybarvi, pracovní list pošlu na vaše adresy.

Český jazyk – literatura
Čítanka str. 147 – 152 - napiš krátký zápis obsahu přečteného článku.

Zeměpis
Učebnice str. 59 – 62: Pedosféra: 2. Půdní druhy a půdní typy - čti. Učebnice str. 62 Souhrnné
opakování, cv. 2 – doplňovací cvičení, správné řešení pošlu 28. 5. 2020. Pracovní sešit – 
Příloha: shrnutí učiva str.VII – Pedosféra: 1. Půdní obal Země, 2. Půdní druhy a půdní typy – 
čti a zapamatuj si.

Přírodopis
Učebnice: str. 99 – 101 Hmyz s proměnou dokonalou – Síťokřídlí, blanokřídlí - přečíst a 
prohlédnout si obrázky. Prezentace pošlu na vaše adresy. 

Matematika

😊 Nejmenší společný násobek 

Pročti si látku v učebnici strana 92-93. Najdeš tam vyřešené příklady 1, 2, 3. Příklady si přepiš 
do sešitu. Pro dobré počtáře další příklady na procvičení i s řešením pošlu na emailové 
adresy. Na novou látku se můžeš podívat v následujícím videu,

https://www.youtube.com/watch?v=Z_iS5Wt3rqo&t=57s

Kdo si ještě není jistý rozkladem čísel na prvočísla, zopakuj si dle videa, 

https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs&t=27s

😊 Střední příčky trojúhelníku a těžnice trojúhelníku

Látku si přečti v učebnici na straně 105-107. Narýsuj cvičení 105/3, 107/4 a pošli mi ke 
kontrole. 

Konzultace a online vyučování na messengeru ve třídních skupinách dle rozvrhu žáků. 
V online vyučování společně splníme zadaná cvičení. Dotazy na telefonním čísle 603 324 111 
nebo na emailu petrapolaskova111@gmail.com  .   
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Fyzika
Síla - jednotka, rýsování a měření síly. Prostuduj si text uložený zde: 
https://www.uschovna.cz/zasilka/YMYVJBIDG24AW68E-3DP/. Také zhlédni videa ZŠ 
Havlíčkova: https://www.youtube.com/watch?v=c1vRtqrnzqU a https://www.youtube.com/
watch?v=UgjMbvR8sjg. Uvidíš, jak se rýsuje a měří síla. Uvedené postupy si zkus sám 
vyzkoušet. Neustále si také procvičuj základní fyzikální veličiny formou dříve zaslaných 
didaktických her. 

Informatika
Práce s informacemi, viz. fyzika. Termín splnění úkolů: pondělí 1. 6. do 10 hodin.

Anglický jazyk
Procvičujte nepravidelná slovesa (PS 2.str. obálky) i online
Trénujte věty v záporu  s didn ´t online
Minulý čas zápor. Před významové sloveso v základním tvaru se přidá didn´t. Např. I didn´t 
play = Já jsem nehrál. Významové sloveso zůstává beze změny
Opakujte si přehled časování sloves v záporu minulého času i v PS str. 75, 3.6
Vypracujte v uč. str. 35 cv. 6 přepište do školního sešitu 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

Dějepis 
Učebnice str.105 -108 –rozdělte si látku opět na dvakrát, abyste toho neměli naráz moc.  
Nejdříve si postupně přečtěte „Ovládnutí Itálie“ a „Punské války“ a na str. 108 „Ovládnutí 
Makedonie a Řecka“. Souběžně nebo potom, jak se vám to bude hodit, si najdete 
v prezentaci „Řím bojuje za ovládnutí Itálie“, „ Punské války“ a „Rozloha Říma“ –toto učivo je 
zde přehledné a dobře se to podle toho naučíte. Počítejte zase s testem na toto učivo, ale až 
příští týden. Zápis na tuto látku vám opět pošlu. Látku si procvičíte v PS str. 42 a na str. 43 
cvičení 11 a 12. Tyto stránky mi pošlete mailem pro kontrolu. Prezentaci o Římu zde ještě 
nechávám. Procházejte si ji vždy podle učiva. 

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

Volitelný předmět Domácnost
Koření: druhy a využití: prezentaci pošlu na vaše adresy.

Hudební výchova
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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