
6.A
Zadání úkolů: 22. - 26. 6. 2020

Český jazyk
Opakování učiva. V pracovním sešitě využívej tabulky přehledu učiva (uprostřed sešitu). 
K opakování učiva využívej cvičení na stránkách: https://www.mojecestina.cz  

Český jazyk – literatura
Vyber si knihu a o prázdninách si čti. Z četby si připrav referát, v novém školním roce si o 
knihách budeme povídat.

Zeměpis
Opakování učiva. V pracovním sešitě využívej tabulky přehledu učiva (uprostřed sešitu). 

Přírodopis
Učebnice: str. 113 – 115 – přečti si a prohlédni si fotografie. Opakování učiva. V pracovním 
sešitě využívej tabulky přehledu učiva (uprostřed sešitu). K opakování učiva využívej cvičení 
na stránkách:  https://www.skolasnadhledem.cz 

Matematika

😊 Samostatný projekt – Modely těles. Na váš email zašlu sítě 7 těles. Podle návodu si 
vystřihněte modely a slepte. Barevně zvýrazněte podstavu/y modelů. S žáky, kteří přijdou na 
výuku do školu, budeme probírat modely a anaglygy – prostorově viděná tělesa. Pokud 
máte, přineste si papírové 3D brýle. Při odevzdávání učebnic, prosím doneste sešit i pracovní 
sešit ke kontrole. Dotazy na telefonním čísle 603 324 111 nebo na emailu 
petrapolaskova111@gmail.com. Poslední práce tohoto školního roku 😊. Těším se na Vás 
všechny, uvidíme se v pátek při vydávání vysvědčení. 

Fyzika
Závěrečné opakování. Vypracuj kahoot kvíz: https://kahoot.it/challenge/01626835?
challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-07d7880a1bee_1592571249022. 

Můžeš si znovu vyzkoušet i starší kvízy, nalezneš zde:
čas: https://kahoot.it/challenge/02219863?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-
07d7880a1bee_1592568898429
síla: https://kahoot.it/challenge/06859099?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-
07d7880a1bee_1592568978291

Informatika
Vypracování kahoot kvízu, viz. výše.

Dějepis 
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Učebnice str.120-121 – přečtěte si ještě jednou, jak vzniklo křesťanství a nezapomeňte si 
přečíst o Ježíšovi v růžovém rámečku, příští rok to budeme opakovat. Zkuste si odpovědět na
otázky na str. 121 dole. Pak se podívejte na stránky 122- 124, prohlédněte si všechny obrázky
a přečtěte si na str. 124 zelený rámeček. K tomu si vypracujte v PS str.48. Byla bych ráda, 
kdybyste zvládli si ještě projít stránky 125 -127, prohlédnout si obrázky a přečíst zelený 
rámeček na str. 127 a vypracovat v PS str. 49. Kdo chce, může si o prázdninách vypracovat 
zbytek. 

Anglický jazyk
- opakujte si 3. lekci – minulý čas a slovíčka Last week, On holiday
- procvičujte si slovíčka Food
- dokončete všechna zadaná cvičení v PS
- procvičujte si témata v kategorii 6. ročník na stránkách www.scholaviva.wordpress.com

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
Na oslavu ukončení školního roku připrav sladký pohár. Nezapomínej na bezpečnost při 
práci. Můžeš si zopakovat na: První pomoc -  https://www.skolasnadhledem.cz/game/5053, 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5054. 
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