
6.A 
Zadání úkolů: 4.-7.5.2020 

 
Český jazyk 
Učebnice str. 130 – Jazykové prostředky vypravování – tabulka, opiš do sešitu. Učebnice str. 
130, cv. 2 napiš krátké vypravování – termín: do 11. 5. 2020.  Pracovní sešit str. 50, cv. 1 – 
doplň vhodná slovesa. Učebnice str. 85 – tabulka: Nejobvyklejší spojovací výrazy: čti a 
informace si snaž zapamatovat. 
 
Český jazyk nápravný  
Pracovní sešit str. 41, cv. 4 a, b, c, d, e, f, g  – napiš do školního sešitu. Pracovní sešit str. 42, 
cv. 3 – doplň i/y. 
 
Český jazyk – literatura 
Čti svoji knihu – napiš referát o přečtené knize, připomínám termín odevzdání do 22. 5. 
2020. Pracovní sešit – tabulky přehledu učiva – str. 15 Literární výchova – slovníček pojmů – 
čti, vybarvi Přímá řeč. Přečti si. https://www.kudyznudy.cz/aktivity/narodni-prirodni-
rezervace-kralicky-sneznik-a-nauc 
 
Matematika 

Největší společný dělitel učebnice s. 88-89. 

Společný dělitel dvou nebo více čísel je takové číslo, které dělí každé z těchto čísel beze zbytku. 

Největší společný dělitel dvou nebo více čísel je číslo, které je ze společných dělitelů těchto čísel 
největších.  

https://www.youtube.com/watch?v=USK-Zp8ei84&t=28s 

Největšího společného dělitele D (x, y) u větších čísel budeme počítat pomocí rozkladu čísla na součin 
prvočísel ����. Podívej se na video. 

https://www.youtube.com/watch?v=-zYLo1FbWC0 

Z prvočíselného rozkladu vybereme společné číslice. Pokud je pouze jedna číslice, je to náš hledaný 
největší společný dělitel D (x, y).  Pokud nám vyjde číslic víc, tak je vynásobíme a poté zapíšeme 
součin = výsledek, který je největší společný dělitel. 

36 = 2 * 18 = 2 * 2* 9 = 2 *2* 3 * 3 

60 = 2 * 30 = 2 * 2 * 15 = 2 * 2 * 3 * 5 

D (36, 60) = 2 * 2 * 3 = 12 

Vypočítej příklady v pracovním sešitu PS s. 120/1, 2, 121/3, 4. 

Pomocí odkazu https://2pir.eu/tabule_MSMT_6r.php nebo na stránkách www.2pir.eu si 
najděte cvičení, rodičům zašlu zadání a výsledky na email. Konzultace online na messengeru 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/narodni-prirodni-rezervace-kralicky-sneznik-a-nauc
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/narodni-prirodni-rezervace-kralicky-sneznik-a-nauc
https://www.youtube.com/watch?v=USK-Zp8ei84&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=-zYLo1FbWC0
https://2pir.eu/tabule_MSMT_6r.php
http://www.2pir.eu/


ve třídních skupinách dle rozvrhu žáků. Jakékoliv dotazy a konzultace každý den: telefon 
603 324 111 nebo email petrapolaskova111@gmail.com.  

Zeměpis 
Učebnice – str. 75 – připrav si otázky závěrečného opakování. Správné řešení pošlu na vaše 
adresy 7. 5. 2020. Učebnice str. 46 – 49 Hydrosféra – čti. 
 
Přírodopis 
Učivo: Hmyz – rozmnožování, učebnice str. 91 - 92 – přečíst a prohlédnout si obrázky. 
Pracovní list pošlu na vaše adresy. Odkazy k učivu: Hmyz: 
https://dum.rvp.cz/materialy/hmyz-5.html 
Proměna dokonalá: https://www.youtube.com/watch?v=sXTMw4Mcxtk 
Proměna nedokonalá: https://www.youtube.com/watch?v=PQyhp2X_De4 
Úkol – online procvičování. 
a) Mnohonožky a stonožky   https://www.skolasnadhledem.cz/game/1956  
b) Hmyz https://kahoot.it/challenge/06565094?challenge-id=ada92553-7e42-4d9b-8de0-
14f27f46234e_1587932033986 (procvičování na tomto odkazu; napiš svoje jméno a kvíz se 
spustí; v případě, že by byl třeba pro spuštění PIN: 06565094). Pošlete mi výsledek vašeho 
snažení na e-mail. 
 
Dějepis  
Učebnice str. 96-97 – přečtěte si „ Život ve starém Řecku“ . Prohlédněte si obrázky na boku, 
jak žili muži a ženy, jak se oblékali, jak bydleli. Odpovězte si na otázky pod zeleným 
rámečkem. Tentokrát si sami napíšete do sešitu zápis o životě ve starém Řecku. Vypíšete jen 
bydlení, jídlo a oděv a k tomu to tučně vyražené. Pak si přečtete str. 97 – opakování a v PS si 
uděláte str. 39 – opakování. Tuto stránku mi pošlete mailem pro kontrolu. V mailu dostanete 
test k probranému učivu, který mi vypracovaný pošlete zpět nejpozději do pátku 8.5. 
 
Fyzika 
Měření času - procvičuj si nadále základní fyzikální veličiny formou didaktických her - dříve 
zaslaného pexesa, kvarteta a skládanky. Proveď měření - zadání uloženo zde:  
https://www.uschovna.cz/zasilka/XUA8J9MWL8IJUD38-66Y/. 
 
Informatika 
Vypracování úkolu do fyziky a jeho odeslání elektronickou formou. Termín odevzdání: úterý 
11. 5. do 10 hodin. 
 
Anglický jazyk 
Nepravidelná slovesa - všechna slovesa nemají v minulém čase koncovku -ed, -d. Některá 
mají vlastní tvary - např. be - was,were. Přehled je pod obálkou PS (druhá strana po otevření 
obálky), je to třetí sloupec - minulý čas prostý. Mají vlastní různé tvary - proto  se jmenují 
nepravidelná. 
Přehled časování nepravidelných sloves máte na školních stránkách 
Přehled vybraných nepravidelných sloves - můžete si je přepsat i do ŠS 
Trénovat nepravidelná slovesa můžete i online 
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Uč. str. 36 cv. 2 tvořte minulý tvar, utvořené minulé tvary najdete i ve větách ve cvičení 1 str. 
36 nahoře 
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 
 
Finanční a ekonomická gramotnost 
Na e-maily rozešlu pracovní list. Budete porovnávat nabídky úvěrů pro rodinu Novákovu. 
Vypracované zadání mi pošlete na e-mail do 11.5. Řešení rozešlu 12.5. 
 
Volitelný předmět Anglický jazyk - konverzace 
Poslouchejte anglická videa, trénujte poslechové schopnosti 
 
Volitelný předmět Domácnost 
Zdravá výživa: Napiš jídelníček na jeden den a napiš jeden recept na zdravý oběd. Pracovní 
list pošlu na vaše adresy: Odívání a údržba prádla. 
 
Hudební výchova  
Česká vážná hudba 20. století: http://www.antologiehudby.cz/texty.php?obdobi=7 
 
Tělesná výchova  
V květnu začínáme každý rok rozvíjet vytrvalost a končíme ověřením kondice pomocí testu 
Kennetha H. Coopera, dvanáctiminutový běh. Tento test je využívám k prověření fyzické 
kondice, především pro začínající běžce ����, základním předpokladem je dobrý zdravotní 
stav.  
Začneme trénink (5týdnů). 
Plán počítá alespoň se základní kondicí, s tím, že jste se nějak hýbali. Vyběhnout byste měli 
alespoň třikrát týdně. Není vhodné běhat tři dny za sebou. Zpočátku můžete běh prokládat 
chůzí – řiďte se vlastním pocitem. Zařazujte i vhodné posilování a protahování alespoň pár 
minut denně. Neméně důležité jsou i dny volna, které můžete trávit aktivním nebo pasivním 
odpočinkem. Při všech aktivitách VŽDY DODRŽUJTE PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, NEPŘECEŇUJTE 
SVÉ SÍLY, CVIČ NEJLÉPE VE DVOU PRO PŘÍPAD ÚRAZU NEBO NEČEKANÉ UDÁLOSTI. 
1.TÝDEN (ZA 5 TÝDNŮ NA 5KM, Kondice, srpen 2017) 
 
Běhejte v měkkém terénu, nutná je vhodná dobrá obuv. Při nemoci se neběhá. Alergici a 
jinak oslabení upraví svoji aktivitu vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu!!!  
 
PONDĚLÍ 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1 minuta pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
ÚTERÝ 
Volno/procházka, protahování, posilování. 
STŘEDA 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1,5 minut pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
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ČTVRTEK 
Volno. 
PÁTEK 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1,5 minut pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
SOBOTA 
Volno. 
NEDĚLE 
Volno/procházka. 
 
Výsledky dopravního testu zveřejním příští týden, už jsem dlouhá ����. Na emaily a 
messengery odpovím co nejdříve. 
Před námi je už druhý prodloužený víkend.  V pátek máme všichni volno. Přeji Vám 
prázdninovou pohodu ����. 
 


