
6.B
Zadání úkolů: 1. - 5. 6. 2020

Český jazyk nápravný
PS str. 39, cv. 1 – vhodně spojte věty jednoduché v souvětí a přepište do sešitu.
PS str. 42, cv. 3a) – doplňte y/i a podtrhněte základní skladební dvojice (pokud je podmět 
nevyjádřený, napište do závorky nad větu).
PS str. 45, cv. 3a) – do souvětí doplňte čárky.
Vypracovaná cvičení posílejte do 8.6.

Český jazyk
Téma: Rozvrstvení národního jazyka – řeč a jazyk
Učebnice str. 98 – 99 – obě strany pročíst (nejlépe nahlas).
Učebnice str. 100, cv. 3 – písemně vypracovat do sešitu, poslat do 8.6. ke kontrole.

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.

Matematika
😊 Opakování nejmenší společný násobek a největší společný dělitel

Zopakuj si a vypočítej kontrolní práci, zadání zašlu na 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.  

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


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  .   

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.

Anglický jazyk
- opakování 3. lekce
1. dokončete všechna písemná zadání úkolů a poslechová cvičení v PS
2. trénujte otázky v minulém čase v Quizletu online
3. opakujte si záporné věty v Quizletu online
- trénujte slovíčka Food
1. čtěte slovíčka v učebnici str. 44/1 a procvičujte si v Quizletu online
2. vypracujte cvičení v PS str. 34/1 – zakroužkujte slovíčko, které se mezi ostatní nehodí
2. vypracujte cvičení v PS str. 34/2 – rozdělte slovíčka ze cvičení 1 do správných sloupečků
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, pošlete 
printscreen nebo fotku 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.

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. 

Zeměpis
Učebnice str.40 – 45. Přečtěte si, jak vzniká vítr a projděte si modrou tabulku – stupnice síly 
větru. Pak si přečtěte, co jsou pravidelné větry a sezonní větry a prohlédněte si pozorně 
obrázky.  Pak se naučte, co je to tropická cyklona, hurikán, tajfun, tornádo. Na straně 43 si 
přečtěte o podnebí Země, jaké máme podnebné pásy a vliv oceánu na podnebí. Opět vám 
pošlu zápis z této látky. Na straně 45 je souhrnné opakování, tak si vše zopakujte ústně. 
Látku si procvičíte ve cvičeních v PS na str. 23 a 24. Strany 21 a 22 jsem vynechala, aby toho 

http://www.scholaviva.wordpress.com/
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nebylo moc. Vypracované stránky mi pošlete ke kontrole. Na závěr uděláte test na str. 25 
v PS, který mi ofocený pošlete.

Přírodopis
Téma: Blechy, chrostíci, motýli; učebnice str.104-107
Zpracované učivo a prezentace Motýli, Denní motýli a Noční motýli budou zaslány na vaše e-
mail adresy.
Zajímavý odkaz:
Vývoj motýla: https://www.youtube.com/watch?v=CI3MD3jvx5k

Termín splnění úkolu: 5. 6. Prosím o zpětnou informaci, jak se vám dařilo:
Úkol č. 1: 
kvíz: "Chcete být milionářem?", téma: Motýlí svět: 
http://portal.muzeumvalassko.cz/kvizy/kviz4.php

Úkol č.2:
Online procvičování -  Motýli: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1961

Další zajímavé odkazy na téma Včely:
Sršeň mandarínská X včela:
http://www.mojevideo.sk/video/
f900/30_ob_ich_srsni_mandarinskych_zabije_30000_evropskych_vc.html
Obrana včel proti sršním:
http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/obrana-vcel-proti-srsnim

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
Téma:Koření - podívej se na  zajímavý  odkaz, kde se dozvíš o původu a využití nejběžnějších 
druhů koření: https://www.youtube.com/watch?
v=cSD_NQcPs8M&list=PLO8Uawk4rJ07KRQFrJx3sUfMMOC198xnj&index=2

Hudební výchova
Zaslané materiály na vaše e-mail adresy pročíst a na www.youtube.com si poslechnout 
ukázky z uvedených děl. Mějte se hezky.

Výtvarná výchova
Téma: Rozkvetlá louka - libovolná technika
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