
6.A
Zadání úkolů: 1. - 5. 6. 2020

Český jazyk
Učebnice: str. 94 – 97: Zvuková stránka slova a věty, přečti si tabulky. Učebnice str. 84, cv. 4 
– Jazykový rozbor – napiš do školního sešitu. Můžeš se podívat na video: Památky Prahy -
Pražský orloj https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-prazsky-orloj/ nebo se 
podívej do čítanky str. 21 – 22: Karlův most.

Český jazyk nápravný
Napiš si tabulku: Spojovací výrazy, které v souvětí oddělují věty od sebe čárkou: učivo najdeš 
v učebnici str. 85, tabulka – použij informace jen z 3. bodu a spojovací výrazy se nauč. 
Pracovní list pošlu na vaše adresy. 

Český jazyk – literatura
Čítanka str. 170 – 174: Sami doma - napiš krátký zápis obsahu přečteného článku.

Zeměpis
Učebnice: str. 63 – 67. Biosféra, 1. Život na Zemi. Základní podmínky života na Zemi. 2. 
Přírodní krajiny – 1. Tropické deštné lesy. Učebnice: str. 76 – Závěrečné opakování: jen 
otázky 16 – 25 – termín: 5. 6. 2020, řešení pošlu na vaše adresy 6. 5. 2020, prezentaci 
k učivu: Tropy, Monzuny pošlu na vaše adresy. 

Přírodopis
Učebnice: str. 102 – 104: Hmyz s proměnou dokonalou: Dvoukřídlí: Dlouhoruzí, Krátkorozí, 
Blechy, Chrostíci -  přečíst a prohlédnout si obrázky. Kvíz – Blechy a síťokřídlí 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1928 Prezentace pošlu na vaše adresy. 

Matematika

😊 Opakování nejmenší společný násobek a největší společný dělitel

Zopakuj si a vypočítej kontrolní práci, zadání zašlu na váš email.

😊 Kružnice trojúhelníku opsaná

https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk

V učebnici s. 110 se podívej na postup konstrukce kružnice opsané a narýsuj cvičení 110/4.  
Opiš si zápis do sešitu. 

😊Pro dobré matematiky. Do stejného trojúhelníku dorýsuj střední příčky trojúhelníku a 
těžnice trojúhelníku. Využij toho, že už máš narýsované středy stran.  

Pozor změna konzultace a online vyučování na messengeru ve třídních skupinách od středy 
dle rozvrhu žáků. V     online vyučování společně splníme zadaná cvičení  . Dotazy na telefonním 
čísle 603 324 111 nebo na emailu petrapolaskova111@gmail.com  .     

https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk
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Fyzika
Gravitační síla. Prostuduj si text uložený zde: 
https://www.uschovna.cz/zasilka/YS77K7KCJALSM6JY-D4J/. Také zhlédni video ZŠ 
Havlíčkova: https://www.youtube.com/watch?v=_qP0AoaH87E. Vyřeš úkol č. 2 (jeřáb) na 
konci textu. Neustále si také procvičuj základní fyzikální veličiny formou dříve zaslaných 
didaktických her. 

Informatika
Zaslání řešení úkolu z fyziky elektronickou formou. Termín splnění úkolů: pondělí 8. 6. do 10 
hodin.

Etická výchova
Dokážete napsat, jaké učivo z etické výchovy za 2. pololetí vás nejvíce zaujalo a proč?
Témata 2. pololetí: Prosociální chování, solidarita a tolerance

         Ekologie, ochrana životního prostředí
         Lidská důstojnost
         Závislost a rizika návykových látek

Co vás naopak neoslovilo vůbec?
Zamyslete se a zhodnoťte, jak se vám pracovalo během vzdělávání na dálku – a to nejen 
v etické výchově. Do 8.6. pošlete na můj e-mail.

Finanční a ekonomická gramotnost
Téma: Běžný účet a produkty k běžnému účtu
Zápis rozešlu na e-maily, nalepte nebo opište do sešitu, prostudujte.
Pošlu také pracovní list: Poplatky za výběr z bankomatu – vypracujte a vraťte do 8.6. na můj 
e-mail ke kontrole.

Dějepis 
Učebnice str.109 -111 – Nejdříve si přečtěte „Krize republiky“ a prohlédněte si schéma a 
obrázky na str. 109, pak si přečtěte na straně 110, kdo to byli bratři Gracchové a co chtěli 
populáři a optimáti. Na straně 111 si přečtěte o Spartakově povstání a kdo to byli gladiátoři. 
Zkuste si odpovědět na otázky za článkem. V prezentaci si najděte tuto látku a projděte si ji. 
Počítejte s testem. Zápis na tuto látku vám opět pošlu. Látku si procvičíte v PS str. 43/13 a na 
str. 44 všechna cvičení. Tyto stránky mi pošlete mailem pro kontrolu. Prezentaci o Římu zde 
ještě nechávám. Procházejte si ji vždy podle učiva. 

Anglický jazyk
- MINULÝ ČAS – opakování
1. procvičujte si pravidelná slovesa podle svého seznamu a v Quizletu online
2. trénujte nepravidelná slovesa podle svého seznamu a v Quizletu online
3. procvičujte si záporné věty s DIDN'T v Quizletu online
- 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
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stejný a významové sloveso, které ve větě použijete, se nijak nemění. Přehled časování 
najdete na školních stránkách, kde si ho také můžete 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 novaanglictina@seznam.cz. Odkazy na všechny online 
aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly a testy 
6. A.

Volitelný předmět Anglický jazyk – konverzace
- podívejte se na anglický seriál nebo film, poslouchejte anglická videa nebo písničky podle 
vlastního výběru a trénujte tak své poslechové dovednosti

Volitelný předmět Domácnost
Vypěstuj si řeřichu setou. Napiš recept na pomazánku s čerstvými bylinkami. 

Hudební výchova 
- hudba TECHNO: https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/techno.html a HIP HOP: https://styl-
hudby.estranky.cz/clanky/hip-hop.html

Výtvarná výchova
Téma: Rozkvetlá louka - libovolná technika
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