
6.B 
Zadání úkolů: 4.-7.5.2020 

 
Český jazyk nápravný 
Procvičte si určování větných členů. Jedná se o testy s vysvětlením správných odpovědí.       
Po vyhodnocení každého testu si důkladně projděte všechna vysvětlení. 
https://www.mojecestina.cz/article/2013081802-test-urci-vetne-cleny-1 
https://www.mojecestina.cz/article/2013101901-test-urci-vetne-cleny-2 
https://www.mojecestina.cz/article/2013102601-test-urci-vetne-cleny-3  
https://www.mojecestina.cz/article/2013110902-test-urci-vetne-cleny-4 
Výsledky prvního pokusu mi zašlete do 11.5. 
 
Český jazyk 
Nové učivo – Věta jednoduchá. Zápis rozešlu na e-maily. Nalepte nebo opište do sešitu. 
Učivo najdete také v PS v přehledu učiva na str. 6 a v učebnici na str. 75 – 76. 
V PS vypracujte na str. 38 cvičení 1 a). Podle vzoru postupně rozvíjejte základní skladební 
dvojici: Po – kočka a Př – mňoukala( Ptejte se: Jaká kočka, čí kočka, jak, kde nebo kdy 
mňoukala). Ofoťte a pošlete do 11.5. 
 
Český jazyk – sloh 
Přečtěte si tabulku - Popis pracovního postupu v učebnici na str. 119. 
Zápis zašlu na e-maily společně s pracovním listem. Vše si projděte a nakonec napište postup 
při vaření čaje. 
Dobrovolný úkol: Napište popis libovolného pracovního postupu – recept nebo výrobu 
nějakého předmětu.  Vše zašlete na e-mail do 11.5. 
 
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 
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ve třídních skupinách dle rozvrhu žáků. Jakékoliv dotazy a konzultace každý den: telefon 
603 324 111 nebo email petrapolaskova111@gmail.com.  
 
Anglický jazyk 
- procvičujte si slovní spojení LAST WEEK a doplňte pracovní list (najdete ho na stránkách 
nebo v e-mailu) 
- MINULÝ ČAS – nepravidelná slovesa 
trénujte nepravidelná slovesa v Quizletu online 
vypracujte cvičení v PS str. 28/1 – doplňte do křížovky minulý čas sloves 
udělejte poslechové cvičení v PS str. 28/2 – poslouchejte a přiřaďte ke každému jménu 
písmeno s jeho problémem 
Zadané úkoly posílejte na e-mail anglictina.scholaviva@gmail.com nebo na WhatsApp (stačí i 
jen fotka). Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách 
www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly a testy 6. B. 
 
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. 
 
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. 
 
Zeměpis 
Učebnice str. 25 – 27 pozorně si čtěte text „ Vertikální výšková členitost“ A) podle 
nadmořské výšky a B) podle rozdílu nadmořských výšek. Sledujte obrázky a naučte se 
nazpaměť typy krajin. V mailu dostanete zápis z této látky, který opíšete nebo nalepíte do 
sešitu. V PS si podle učebnice vypracujete str.14 – 16, udělejte to, co zvládnete. Koncem 
týdne vám pošlu vypracování pro kontrolu.                   
 
Přírodopis 
Učivo: Hmyz s proměnou nedokonalou 1 - rybenky, jepice, vážky, švábi, škvoři; učebnice 
str. 93-94, přečíst a prohlédnout si obrázky 
Přehled učiva a prezentace pro lepší názornost - zasláno na vaše e-maily. 
Úkol - online procvičování Hmyz s proměnou nedokonalou; termín splnění do 10.5.,12.00h. 
Procvičování na tomto odkazu: 
https://kahoot.it/challenge/09515258?challenge-id=ada92553-7e42-4d9b-8de0-
14f27f46234e_1588493705068   
(Napiš tvoje jméno a kvíz se spustí; v případě, že by byl třeba pro spuštění PIN: 09515258). 
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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. 
 
Volitelný předmět  Anglický jazyk - konverzace 
Poslouchejte anglická videa, trénujte poslechové schopnosti 
 
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 ����. 
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 ����. 
 


