
Domácí příprava 6.B 30.3.-3.4.2020 
 

Prosíme o zprostředkování dětem Office 365 (viz.email z minulého týdne), některé děti jsou již online 

a reagují, ostatní prosím o vyřízení. 

Český jazyk 

• školní sešit - nadpis - Slovesa 

• slovesný způsob - žlutý rámeček s. 107, slovesný čas - žlutý rámeček s. 108 

• pracovní sešit s. 21 ( kontrola PS ) 

• scio testy - již přiřazené: 

1. Mluvnice - skloňování, stupňování - 01 (1. pokus),   

2. Mluvnice - skloňování, stupňování - 02 (1. pokus) 

3. Mluvnice - skloňování, stupňování, mluvnické kategorie (1. pokus),   

4. Mluvnice - slovní druhy (1. pokus), Mluvnice - slovní druhy, mluvnické kategorie 

(1. pokus) 

5. - nově -  Mluvnice - mluvnické kategorie - 01 (1. pokus),  

6. Mluvnice - mluvnické kategorie - 02 (1. pokus) 

 

Anglický jazyk 

1. Paní učitelka Násirová 

• 20. lekce -Strangers  

• Umět zdvořilostní dialogické fráze,zeptat se na směr. 

• Uč.str 42/1-čtení a překlad  

            42/2-předložky prostorové  

             42/3 + mapa z cv.1 : 1) zeptej se na cestu z bodu A do bodu B  

                                                   2)popiš cestu z bodu A do bodu B  

• Uč.str.43/4 -důkladně si přečti rozhovor,zapamatuj si,co nejvíce typů vět 

• Uč.str43/8- procvič si paměť (vrať se ke cv.1) 

 

Zapiš do školího sešitu : How much  X    How many    

1) How much is it ?                       Kolik to stojí? 

2) How much are they?                Kolik stojí ?   

3) How much is this stamp?         Kolik stojí tato známka?   

4) How much are these stamps ?Kolik stojí tyto známky?  

 

• Připomeň si : How many postcards -podstatné jm. počítatelné  

▪ How much sugar -podstatné jm. nepočítatelné  

https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2425&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2647&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2646&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2424&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=1981&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=1981&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2081&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2643&testingId=455


• Ps.str.42/43-všechna cvičení  

            

• Dú (v přiloze) -vypracuj a pošli zpět ke kontrole  

 

• Procvičuj si aj na : https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-6-trida#kc-72  

• Zaměř se na čas přítomný, minulý a budoucí .  

Přeji hodně sil při učení. 

Hana Násirová 

2. Paní učitelka Vanhaeren 

• Viz přílohy 

 

Matematika 

• Viz PDF 

Fyzika 

• Viz PDF 

Zeměpis 

• Tropické deštné lesy (pdf soubor)  

Přírodopis  

https://drive.google.com/file/d/1MJwISUIUh50_BSo9nW3ER7NndC8RVBlr/view?usp=sharing  

Výchova k občanství  

• Dobrovolně  

• Nouzový stav na území ČR 

Čsp  

• Uvařte si vaše nejoblíbenější jídlo. Vyfoťte ho a pošlete na email: freislerova@chelcickeho.cz  

• (Termín: do konce dubna)  

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-6-trida#kc-72
https://drive.google.com/file/d/1MJwISUIUh50_BSo9nW3ER7NndC8RVBlr/view?usp=sharing
mailto:freislerova@chelcickeho.cz

