
Český jazyk 

Práce - 19. 10. - 23. 10. 2020 

 

19.10. - Důraz, pauza 

- vypsat - žlutý rámeček str. 23 

- PS - str. 4,5 

 

20.10. - on-line hodina 8.00 - 8.30 - kontrola práce (samohlásky, souhlásky, 

spodoba znělosti, větné melodie, důraz pauza) 

 

21.10. - Tvoření slov 

- zápis do školního sešitu - slovo může mít kořen, předponu, příponu, koncovku 

- kořen - nejmenší část slova, která má smysl 

- předpona - část před kořenem 

- přípona - část za kořenem 

- koncovka - mění se podle pádů, osob 

- příklad - nesrozumitelný - kořen - rozum 

                                               - předpona - nes 

                                               - přípona - iteln 

                                               - koncovka - ý 

- vypracuj str. 29/11 - najdi předpony, 29/13 - najdi předpony a přípony 

 

22.10. - on-line hodina 8.00 - 8.30 - kontrola práce (tvoření slov) 

 

23.10. - E. Petiška, O egyptském princi, který utíkal před svým osudem 

(čítanka str. 11) 

- vypracuj - ot. 1,2,3,4 str. 15 



MATEMATIKA 

Sčítání, odčítání, násobení, dělení 

Spočítejte zpaměti: 

12 . 100 = 

3 600 : 10 = 

18 000 : 1 000 = 

2 . 10 000 = 

169 : 10 = 

6 300 . 100  

 

Písemně sečtěte: 

12,56 + 54,97 = 

15,76 + 59,78 = 

129,026 + 94,58 =  

2 891,16 + 654,9642 = 

 

Písemně odečtěte: 

65,19 - 43,71 = 

164,994 - 86,18 = 

4695 - 426,6 = 

536, 1394 – 129 = 

 



Písemně vynásobte: 

12,5 . 26,9 = 

127,94 . 1,37 = 

19 485,4759 . 2,1 = 

12 . 54,62 = 

 

Písemně vydělte: 

466,18 : 26 = 

18,804 : 1,2 = 

67,1956 : 0,31 = 

1 384,4628 : 1,8 = 

 

Online výuka z matematiky 

Online hodiny v týdnu od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020 budou v těchto 

termínech: 

 

1) úterý od 8:55 do 9:40 

2) čtvrtek od 11:00 do 11:45 

 

Úkol z matematiky odevzdejte nejpozději do 25. 10. 2020 do 23:00 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Zadaná práce z anglického jazyka (skupina paní učitelky Vanhaeren) 

 

Tento týden se sejdeme na Teams v úterý 20. října - 9:50 a v pátek 23. října - v 

11:00. Budete potřebovat učebnici a pracovní sešit. V učebnici si projděte Unit 3 

na str. 9/cv. 3 a udělejte si zápis do školního sešitu. 

V pracovním sešitě si společně vypracujeme str. 8/cv. 1, 2, 3, 4. 

Opakujte si také slovíčka lekce 1, 2. 

Těším se na další on-line setkání. 

Pavla Vanhaeren 

 

 

Anglický jazyk (19. 10. 2020) (skupina pana učitele Šolce) 

V tomto týdnu se podíváme na lekci 7. K tomu, abyste správně mohli pracovat 

v pracovním sešitu, je třeba si přečíst články v učebnici. Doporučuji hlasité čtení 

s porozuměním, klidně i několikrát. 

V pracovních sešitech v prvním cvičení si zopakujete minulé tvary sloves. 

Ve druhém cvičení se snažte odpovídat celou větou podle toho, co jste se 

dočetli v učebnicích. 

Ve třetím si nejprve přečtěte větu a rozhodněte, zda je pravdivá, či nikoliv. 

Pokud ne, tak ji přepište na řádek tak, aby byla správně. 

Čtyřku asi ani vysvětlovat nemusím... ;-) 

Pětka je sice poslechová, ale podle textu v učebnici, který jste si přečetli, 

v pohodě doplníte.  

V šestce najdete šest sloves a jejich minulé tvary, tak je jen správně přiřaďte. 

V sedmém cvičení trénujete krátké odpovědi (podle sebe). 

Do osmého cvičení doplňujete podle významu, to, co je uvedeno pak pod tím, již 

v tuto chvíli dělat nemusíte. 

Ve středu bychom si měli dát online hodinu, na kterou se již těším, tak zkuste do 

té doby juknout na zadanou práci, abychom si to mohli buď zkontrolovat či 

případně dovysvětlit zadání, pokud byste něčemu nerozuměli, či nepochopili. 

Jinak jsem vám každý den k dispozici na Teamsech, takže pokud budete 

potřebovat, neváhejte se ozvat a můžeme cokoliv zkonzultovat. 

Tak zatím, have a nice day and see you soon! Bye bye, J.Š. 



Dějepis   

Mezolit, Neolit a Eneolit  

1) Pravidelné setkání přes Teams: pondělí, středa – dle rozvrhu. Nutné vzít si 

k tomu učebnici. Máte pozvánku na setkání.  

- Žáci, kteří nemají přístup k internetu pracují samostatně s učebnicí str. 

8-21 

2) Domácí úkol: otázky str. 20 – doplňovačka textu – přepsat do sešitu.   

- Kontrola po návratu do školy 2. 11. 2020 

 

 

Přírodopis 19. 10. 2020-23. 10. 2020 

1. Zopakuj si již probrané učivo: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV

9fLGUCmJOMehmeDRIqQ5GELu3zgRUOVFaVTIzMVlBNzMzMkFFWVE0VjM

5RDdHSC4u  

(opakování nalezneš i v MS Teams Přírodopis 6.ročník)  

2. Do sešitu: 

• Nadpis: Stavba organismů - buňka  

• Nakresli a popiš si obrázek buňky rostlinné a živočišné: učebnice strana 17 

(nebudeš-li něčemu rozumět, nevadí - vše si projdeme na online hodině) 

 

3. Pokud budeš mít čas, podívej se na video o buňce: 

https://www.youtube.com/watch?v=5-I8kipoSu0&t=25s  

 

Online hodina v MS TEAMS:  

Třída 6.A: 23. 10. 2020 v 8:00 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCmJOMehmeDRIqQ5GELu3zgRUOVFaVTIzMVlBNzMzMkFFWVE0VjM5RDdHSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCmJOMehmeDRIqQ5GELu3zgRUOVFaVTIzMVlBNzMzMkFFWVE0VjM5RDdHSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCmJOMehmeDRIqQ5GELu3zgRUOVFaVTIzMVlBNzMzMkFFWVE0VjM5RDdHSC4u
https://www.youtube.com/watch?v=5-I8kipoSu0&t=25s


Zeměpis  

2. Žijeme na planetě Zemi 
 
Nejprve si přečtěte text na stranách 8. a 9. Samostatně si udělejte výpisky do 
školního sešitu. Na samostatnou stránku si do sešitu nakreslete obrázek 9., který 
je nutné správně popsat. 
 
Podívej se na animaci oběhu Země kolem Slunce: 
https://www.earthspacelab.com/app/earth-revolution/cs 
Odkaz na stránku bude na Teams.  
Je nutné po pravé straně posunout kurzory (Zrychlení animace a Průběh roku). 

 
Do sešitu vypracujte na straně 10. cvičení 7. a 8.  
 
 
Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina bude na Teams (6.A) podle 
rozvrhu: v pondělí 19. 10. od 8:00 

      ve čtvrtek 22. 10. od 12:50  
 

Na online hodinu si připravíte glóbus nebo míč (jako Země). 
 

 

 

Výchova k občanství 

Připravíte si školní sešit s posledním domácím úkolem – téma byl čas.  

Úkol: do sešitu napiš výhody a nevýhody střídání letního a zimního času. Napiš, 

jaký je Tvůj názor na střídání času. Na novou stránku do sešitu se pokus nakreslit 

vtip s tematikou času. 

Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina pro celou třídu bude na Teams 

(6.A) podle rozvrhu ve středu 21. 10. od 11:00. 

Moc se těším na Vaše úkoly! 

https://www.earthspacelab.com/app/earth-revolution/cs

