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Zadání úkolů: 22. - 26. 6. 2020
Český jazyk nápravný

Přes prázdniny můžete procvičovat online pravopis i skladbu věty na stránkách
www.mojecestina.cz , www.skolasnadhledem.cz nebo www.pravopisne.cz

Český jazyk – sloh
Osnova vypravování
Na vaše e-maily rozešlu vypravování příběhu včetně sestavené osnovy.
Pozorně si vše pročtěte.
Úkol – Přes prázdniny si připravte krátké vypravování vlastního zážitku nebo zajímavého
příběhu, který jste četli. Sestavte heslovitou nebo větnou osnovu a vypravování napište.
V září vašimi příběhy zahájíme opakování učiva.
Krásné prázdniny!

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=e383f505-0bf3-4809-916a07d7880a1bee_1592568898429
síla: https://kahoot.it/challenge/06859099?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a07d7880a1bee_1592568978291

Informatika

Vypracování kahoot kvízu, viz. výše.

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

Dějepis

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.

Zeměpis

Učebnice str.63 – 64 – přečtěte si, co je biosféra a základní podmínky života na zemi.
Na str. 66-71 si projděte všechny typy přírodních krajin a prohlédněte si obrázky.
V pracovním sešitě si dobrovolně vypracujte strany 35 a 36 a můžete se vyzkoušet, jak byste
zvládli testy na str. 37 – 39. Zápis na tuto látku vám opět pošlu.

Přírodopis

Děkuji všem, kdo vytrvali a pracovali až do konce.
Přeji všem – pěkné prázdniny, pohodové léto. Odpočiňte si, naberte sil.
A další poděkování patří vám, vážení rodiče, a to za spolupráci a trpělivost, se kterou jste
podporovali vaše děti při samostudiu. Bez vás, rodičů, bychom to nezvládli.
A teď poslední úkol, neúkol:
Jsme národ houbařů. Sbírání hub má u nás skutečně dlouholetou tradici. Většina Čechů tvrdí,
že poznají více jak 5 druhů hub. Jsou mezi námi i experti, kteří rozeznají i více než 15 druhů.
Obecná rada je, abychom do košíku skládali pouze houby, které bezpečně známe, a dbali na
to, jak naše úlovky sbíráme a zpracováváme. Častý omyl houbařů je, že když najdou dvě
houby vzdálené od sebe půl metru, musí být stejného druhu, což vůbec nemusí být pravda.
Proto si otestujte svoje houbařské znalosti:
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/houby-procvicovani/

Hudební výchova

Dopisovat notový sešit a přinést do konzultačních hodin.

