
6.B
Zadání úkolů: 8. - 12. 6. 2020

Český jazyk
Téma: Zvuková stránka jazyka
Zápis rozešlu na e-maily
Procvičuj: dvojhlásky -  https://www.skolasnadhledem.cz/game/503
 vyjmenovaná slova -  https://www.mojecestina.cz/article/2019020901-test-vyjmenovana-
slova-na-zahrade
tvrdé a měkké souhlásky -  https://www.mojecestina.cz/article/2016061402-test-mekke-a-
tvrde-souhlasky-12
Výsledky prvního pokusu pošlete na můj e-mail do 15.6.

Český jazyk nápravný
 Procvičte si větné členy - https://www.mojecestina.cz/article/2014121502-test-harry-
potter-a-vetne-cleny
a shodu přísudku s podmětem -  https://www.pravopisne.cz/2016/01/shoda-prisudku-s-
podmetem-3-pravokviz-12/
Výsledky prvního pokusu pošlete na můj e-mail do 15.6.

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.

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  .     

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

Anglický jazyk
- opakujte si 3. lekci – minulý čas a slovíčka Last week, On holiday
- trénujte slovíčka Food
1. procvičujte si v Quizletu online
2. vypracujte cvičení v PS str. 36/1 – doplňte do křížovky slovíčka podle obrázků (DOWN – 
svisle, ACROSS – vodorovně; pracujte podle slovníčku v PS str. 83/4A Food and drink)
3. vypracujte cvičení v PS str. 36/2 – rozdělte slovíčka ze cvičení 1 do správných kategorií
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. Opakujte si také témata 
v kategorii 6. ročník.

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.

Zeměpis
Učebnice str.46 – 53. Přečtěte si, jak dělíme vodu na Zemi – na oceánskou a pevninskou. 
Zápis o oceánské vodě vám pošlu, ale zápis o pevninské vodě si uděláte sami do sešitu a to, 
že si opíšete na str. 48 barevné rámečky – rozdělení pevninské vody a rozdělení povrchové 
vody. Na str. 49 dole si odpovíte na otázky. Pak si přečtete „Pohyb vody na Zemi“ – zdá se, že
je toho moc, ale většinou jsou to věci, které už znáte. Látku procvičíte v PS str. 26 – 28. Kdo 
jde na konzultace, tak si to udělá ve škole.

Přírodopis
Téma: Brouci, učebnice str. 108-112
Zpracované učivo a dvě prezentace pro lepší názornost učiva budou zaslány na vaše e-mail 
adresy.
Příští týden nás čeká poslední  kapitola v učebnice a budeme mít v tomto školním roce 
splněno. A je před námi závěrečné opakování. Připravila jsem vám kvíz od vzniku planety 
Země až po vybrané členovce. Těším se na vaše výsledky a zapojte se všichni, nezapomínejte,
že každá snaha se cení.

Úkol: Opakování učiva 6. ročníku, termín splnění: 12. červen do 12.hod. kvůli výsledkové 
listině - prosím o zpětnou vazbu různou formou, děkuji.
https://kahoot.it/challenge/04557941?challenge-id=ada92553-7e42-4d9b-8de0-
14f27f46234e_1591511173809

Volitelný předmět Anglický jazyk – konverzace
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- 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: Bezpečnost doma i ve škole - prezentace bude zaslána na vaše e-mail adresy.

Hudební výchova
Doplnit všechny stránky v notovém pracovním sešitě a donést ke kontrole do konzultačních 
úterních hodin.


