
6.A
Zadání úkolů: 8. - 12. 6. 2020

Český jazyk
Učebnice: str. 98 – 100: Rozvrstvení národního jazyka – tabulka str. 98 - Slovanské jazyky 
dělíme na: zapiš do školního sešitu. Tabulka str. 98 Národní jazyk český: zapiš do školního 
sešitu.

Český jazyk nápravný
Učebnice: str. 57 – opakování učiva: Podmiňovací způsob přítomný a minulý: zapamatuj si 
spisovné tvary. Pracovní list ČJN – část 5. 6. pošlu na vaše adresy. 
https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-prisudku-s-podmetem
https://www.mojecestina.cz/article/2011090603-test-zakladni-pravidla-pro-shodu-prisudku-
s-podmetem

Český jazyk – literatura
Kvíz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1537
Lesy mírného pásma  - Doplňování do textu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2170
Přečti si zajímavosti: Litovelské Pomoraví https://www.kudyznudy.cz/aktivity/narodni-
prirodni-rezervace-ramena-reky-moravy

Zeměpis
Učebnice: str. 67 - 71. Biosféra, Přírodní krajiny – 2. Savany, 3. Pouště a polopouště, 4. 
Subtropická krajina, 5. Travní porosty mírného pásu, 6. Lesy mírného pásu, 7. Tundry, 8. 
Polární pustiny přečti si a prohlédni si fotografie. Pracovní sešit – str. 37 – Opakování – 
Biosféra: termín: do 12. 6. 2020, řešení pošlu na vaše adresy 12. 6. 2020 

Přírodopis
Učebnice: str. 104 - 107: Hmyz s proměnou dokonalou: Řád: Motýli – přečti si a prohlédni si 
fotografie. Vývoj motýla: https://www.youtube.com/watch?v=CI3MD3jvx5k
 Motýli https://www.skolasnadhledem.cz/game/1961, 
Motýli – Zástupci https://www.skolasnadhledem.cz/game/1962

Matematika

😊 Kružnice trojúhelníku vepsaná

https://www.youtube.com/watch?v=bi0L1brZtM4

V učebnici s. 111 se podívej na postup konstrukce kružnice vepsané a narýsuj cvičení 111/4.  

😊 Úlohy k opakování a procvičování učiva učebnice s.133-135. Začni si opakovat učivo 
tohoto školního roku. Online výuka pouze ve čtvrtek a v     pátek po dřívější domluvě.   
S     některými se uvidíme ve škole, už se těším.   Dotazy na telefonním čísle 603 324 111 nebo 
na emailu petrapolaskova111@gmail.com  .   
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Fyzika
Síla a její měření - opakování. Zopakuj si po menších celcích vše o síle (učivo předchozích tří 
týdnů, prohlédni si znovu i doporučená výuková videa - viz. archiv úkolů). Vyřeš úkol - síly 
působící na pružiny uložený zde: https://www.uschovna.cz/zasilkaYZ62HB2WBJYS6Z6I-KY2. 
Stáhni si z úschovny také doplněné a zaktualizované didaktické hry - pexeso a kvarteto k 
procvičování základních fyzikálních pojmů. A zahrej si. V příštím týdnu Tě čeká kahoot kvíz, 
kde všechny tyto znalosti využiješ.

Informatika
Zaslání řešení úkolu z fyziky elektronickou formou. Termín splnění úkolů: pondělí 15. 6. do 10
hodin.

Dějepis 
Učebnice str.112 -115 –přečtěte si „První triumvirát“ a prohlédněte si busty tří konzulů a 
přečtěte si o nich v modrých rámečcích. Na str. 113 – 114 si přečtěte vše o Caesarovi a také 
článek „Druhý triumvirát“a pokuste se odpovědět na otázky za článkem na str. 115. Látku si 
procvičíte v PS na str. 45. Zápis na tuto látku vám opět pošlu. Kdo bude na konzultaci, nemusí
úkol posílat.

Finanční a ekonomická gramotnost
Prohlédněte si video a napište, na co si musíme dávat pozor, když chceme poslat peníze přes 
účet: https://edu.ceskatelevize.cz/bankovni-ucet-v-praxi-5e4418cf17fa7870610ed0b0
Pošlete na můj e-mail do 15.6.

Anglický jazyk
- procvičujte si otázky v minulém čase v Quizletu online
- vypracujte cvičení v PS str. 31/4 – vytvořte otázky Did you...? podle příkladu a s danými 
slovesy a odpovězte pravdivě podle obrázků – Yes, I did. nebo No, I didn't.
- rozšiřte si svou slovní zásobu na téma Food and drinks (Potraviny)
1. prohlédněte si slovíčka v učebnici na str. 44/1a – poslouchejte je a opakujte podle odkazu 
online
2. přečtěte si slovíčka ve slovníčku v PS str. 83/4A Food and drink
3. procvičujte si v Quizletu online
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
Bezpečnost v domácnosti. Údržba a úklid domácnosti: Zásady ukládání čisticích prostředků – 
ekologické varianty, odpad a recyklace. Pracovní list pošlu na vaše adresy.
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Hudební výchova 
– hudba HEAVY METAL a GRUNGE: https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/metal.html

https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/metal.html

