
Český jazyk
Pondělí 

1) Napsat/nalepit zápisy do sešitu na mluvnici – nahrané v Teams.
2) V učebnici na straně 16/cvičení 1 (Vysvětlete významový rozdíl mezi slovy, která se 

stejně vyslovují, ale různě píší.).
Toto cvičení vypracujete zezadu do sešitu na mluvnici jako další domácí úkol. 
S každým slovem vymyslíte jednu větu a slova musí zůstat ve stejném tvaru.

3) Od tohoto dne bude v Teams zveřejněný domácí úkol, který budete zpět do Teams 
nahrávat

Úterý
1) Online hodina 8:55 - 9:40
2) Zkontrolujeme domácí úkoly, projdeme si zápisky – mějte je tedy v sešitě. 

Středa
1) Online hodina 9:50 – 10:35

Pátek 
1) Učebnice strana 148/cvičení 4
2) Ve škole jsme naposledy probírali popis, četli jsme článek Hobitova nora a vytvářeli 

jsme popis obydlí. Vaším úkolem je přečíst si další text Hřib dubový a vypracovat 
otázky a,b,c – odpovědi můžete zapsat do sešitu na sloh, nebo si je zodpovědět sami 
po sebe. Cvičení zkontrolujeme podle situace po prázdninách buď ve škole, nebo na 
další online hodině. 

Matematika

Online hodiny v týdnu od 19.10.2020 do 25.10.2020 budou v těchto termínech:

1) úterý od 8:00 do 8:45
2) čtvrtek od 8:55 do 9:40

Úkol odevzdejte nejpozději do 25.10.2020 do 23:00

Sčítání, odčítání, násobení, dělení

Spočítejte zpaměti:
12  . 100 =
3600 : 10 =
18000 : 1000 =
2 . 10000 =
169 : 10 =
6300 . 100 

Písemně sečtěte:
12,56 + 54,97 =
15,76 + 59,78 =
129,026 + 94,58 = 
2891,16 + 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 =
19485,4759 . 2,1 =
12 . 54,62 =

Písemně vydělte:
466,18 : 26 =
18,804 : 1,2 =
67,1956 : 0,31 =
1384,4628 : 1,8 =

Fyzika



Anglický jazyk – Doláková

On-line hodiny budou probíhat v pondělí 9:50 – 10:35 a v pátek 9:50 – 10:35.

Tyto časy budou pravidelné, pokud se v listopadu nesejdeme ve školních lavicích.

V minulém zadání jsme opakovali přítomný čas prostý, který v Aj používáme, když se něco 

děje pravidelně a opakovaně.

Nyní budeme opakovat přítomný čas průběhový, který používáme, když se něco děje právě 

teď.

Projděte si a naučte se slovíčka Unit 3.

Učebnice str. 9 - žlutý rámeček - přepište do školního sešitu.

Přečíst a přeložit článek z učebnice na str. 8.

Odpovědět na otázky z učebnice str. 9, cv. 5. (ústně)

Pracovní sešit str. 8-9 všechna cvičení (kromě cv. 9, které je poslechové).

Anglický jazyk – Vanhaeren

Tento týden se sejdeme na Teams 22. října - 9:50 a v pátek 23. října - v 9:50. Budete 
potřebovat učebnici a pracovní sešit. V učebnici si přečtěte a nastudujte Unit 3 na str. 9/cv. 3 a
udělejte si zápis do školního sešitu. 
V pracovním sešitě si společně vypracujeme na  str. 8/cv. 1,2,3,4.
Opakujte si také slovíčka lekce 1, 2. 

Zeměpis

4. Rok v České republice

učebnice str. 12. a 13.
Nejprve do sešitu vypracovat modré odpovědi 1., 2., 3. a 5. na str. 12. 
Dále si přečíst text na stranách 12. a 13. Samostatně si udělat výpisky do školního sešitu. Na 
samostatnou stránku si do sešitu nakreslit obr. 14. Obrázek je nutné popsat.
Do sešitu vypracovat na str. 13. cvičení 3., 4., 5. a 6. 
Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina pro celou třídu bude na Teams (6.C 
Zeměpis) v úterý 20. 10. od 11:00. Na online hodinu si připravíte glóbus nebo míč (jako 
Země).

Dějepis

Naše on-line setkání bude  ve středu 21. října a v pátek 23. října, vždy v 8:00. Připravte si 
prosím doplněné výpisky(str. 22-24), které najdete na Teams a společně si je zkontrolujeme.



Přírodopis

1. Zopakuj si již probrané učivo: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCmJOMehmeDRIqQ5GELu3zgRUOVFaVTIzMV
lBNzMzMkFFWVE0VjM5RDdHSC4u 

(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:

22.10.2020 v 11:00

Výchova k občanství

1) Zkontroluj předchozí zadání (výsledky v Teamu Vo 6. C) 

2) Přepiš termíny a správně přiřazené státní svátky do sešitu
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