
Úkoly pro 6. A v týdnu od 15. 6. do 19. 6. 2020  

 

Předměty Pondělí 15. 6. Úterý 16. 6. Středa 17. 6. Čtvrtek 18. 6. Pátek 19. 6. 

Český jazyk 
E. Chmelíková 

Věta jednoduchá, 
souvětí 
ofotit tabulku str. 
128 
 
 
 

do ŠS 3/130 
...ke slovu pršet. 

do ŠS 6a/131 do ŠS 9/134 - 4 
věty 

Poezie - str. 
176 - 179 
přečti si 
básničky, zkus 
si ústně 
odpovědět na 
otázky v 
rámečcích 
 

Matematika 
I. Šťastná 

Těžnice 
trojúhelníku – 
nadpis do sešitu 
- pusť si video, dle 
videa narýsuj 
libovolný podobný 
trojúhelník, 
poslouchej výklad  
a pracuj podle 
videa. Závěrem si 
podle videa zapiš 
Shrnutí do sešitu. 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=Y2IzUDwgEak 
 
 
 

Konstrukce 
trojúhelníku 
SUS 
- pusť si video a 
podle videa 
postupuj,  
vypracuj, 
narýsuj. 
V závěru videa 
je chyba 
v konstrukci! 
Najdi ji, narýsuj 
správně a pod 
konstrukci 
napiš, kde jsi 
chybu viděl(a) 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Vh8xOeiCR
Gs 
V trojúhelníku 
pak sestroj a 
popiš těžnice, 
nezapomeň 
popsat středy 
stran, těžiště. 
(Středy stran se 
najdou buď 
měřením – 
délka strany : 2, 
nebo pomocí 
osy úsečky). 
Dále pokračuj 
podle přílohy 
PDF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kružnice 
trojúhelníku 
opsaná 
- prochází všemi 
vrcholy 
trojúhelníku 
 
Pusť si video do 
16. minuty, 
rýsuj podle 
videa do sešitu, 
pak proveď 
zápis podle 
videa a 
učebnice. 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=_SMqOJ5Q
kro 

Úkol: Narýsuj 
do sešitu 
libovolný 
trojúhelník, 
popiš jej a 
sestroj kružnici 
opsanou. Pošli 
ke kontrole 
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Vlastnosti těžiště.pdf

Pošli ke 
kontrole 
 

Anglický jazyk 
M. Kotalíková 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učebnice str. 54 
Revision – 
odpovědi napište 
do sešitu (nebo 
okopírujte a 
vyplňte) a pošlete.  
 
 
 

 PS str. 69 – 
závěrečné 
opakování 4. 
lekce vyplňte 
podle zadání a 
pošlete ke 
kontrole. 
 

 Opakování 
slovíček 4. 
lekce. 

 
Anglický jazyk 
J. Procházková 

Zopakuj si, jak se 
tvoří Superlativ – 
3. stupeň 
přídavných jmen. 
V pracovním sešitě 
na straně 49 
vypracuj cvičení 7 
o „nej“ v ČR. 
Pokud znáš 
odpověď, napiš jí a 
cvičení pošli. 
 

 
 

V pracovním 
sešitě na 
straně 70 
udělej cvičení 
2 a 3. 
Průběžně 
procvičuj 
Liveworksheet
s. 
 

 V učebnici na 
straně 66 napiš 
cvičení 1 a věty 
cvičení 2. Pošli 
je 

Německý jazyk 
H. Pištěková 

Opakování 
slovíček- 4.lekce- 
ústně   

    

Ruský jazyk 
J. Procházková 

Přečti si text 
v učebnici na 
straně 65, cvičení 
20 a zjisti, jaký 
předmět obě dívky 
mají nebo nemají 
rády.( Люблю - не 
люблю). 
Liveworksheets. 
 

    

Dějepis 
E. Chmelíková 

 
 

Přečti si pojmy 
str. 135 - 137 

  Přečti si pojmy 
str. 135 - 137 
průběžně jsme 
probírali v 
hodinách 
dějepisu = 
opakování 
      

 
 



 

Zeměpis 
P. Říhová 

 
 

ANTARKTIDA 
- přečíst str.164 
Zápis: shrnutí 
str.164 
OPAKOVÁNÍ 
-pracovní list na 
skolavpyzamu 

   

 
Přírodopis 
P. Říhová 

OSTNOKOŽCI (str. 
102 a 103) 
- pracovní list na 
skolavpyzamu 
Zápis: opiš 
(vytiskni) cvičení 2 
z pracovního listu 
 

  OPAKOVÁNÍ 
- pracovní list na 
skolavpyzamu - 
hmyz 

 

Fyzika 
J. Hrubec 

    Úkoly jsou 
zadány 
na serveru: 
www.skolavpy
zamu.cz/ 

http://www.skolavpyzamu.cz/
http://www.skolavpyzamu.cz/

