6.ročník
Týden od 16.3. 2020 do 22.3.2020
Český jazyk
Učivo:
1. TÝDEN
Učebnice s. 58 cv.1 + s. 65 a 66 vše
Pracovní sešit s. 21 cv. 5 a,b,c,d
Literatura s. 85 - 89

Anglický jazyk
Učivo:
1.týden
Opakování „minulý čas“ – Past Tense (uč. SB 34 – 35)
- slovní zásoba uč. SB 34/1a
- čti článek uč. SB 34/2b + do sešitu pod sebe vypiš slovesa
travelled/landed/ out/waited for/started/arrived/shouted/grabbed/followed/opened/asked/
looked at/phoned/needed/ pokus se zařadit tato slovesa do skupin podle změny hláskování
(zapsáno v sešitě)
- pr. sešit WB 26/2 opět rozděl podle změn v hláskování !!!VŠECHNY ZMĚNY NAJDEŠ V PR.SEŠITĚ
74/3.5!!!
- uč. SB 35/3c – do sešitu napiš tvar min. času + 35/4 použij sloveso ve větě
- Write 10 sentences about your last week. Napiš 10 vět o tom, co jsi dělal/a minulý týden. NEMUSÍ
BÝT PRAVDIVÉ!!!
*pro 6.A je část tohoto učiva nová, ale není to nic obtížného
(jakékoliv dotazy směřujte na bronislava.zvedelikova@zsvrbno.cz)
- další dobrovolné procvičování najdeš na www.zsvrbno.cz záložka - HOMEWORK

Matematika
Učivo:

1) zápis do ŠS – viz příloha (dělitelnost dvěma a třemi)
2) úkoly do pracovního sešitu – učebnice str. 73/1,2,3,5 a 74/7
3) úkoly do HM (hravá matematika) – str. 56 celá

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU MATEMATIKA
Dělitelnost dvěma
Násobky čísla 2:
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a další

Čísla dělitelná dvěma jsou všechna taková přirozená čísla, která mají na místě jednotek
některou z číslic 2,4,6,8,0.
Pojmy:
Sudá čísla – čísla, která jsou dělitelná 2.
Lichá čísla – čísla, která nejsou dělitelná 2.
(výklad i v učebnici str. 74-75)

Dělitelnost třemi
Čísla dělitelná třemi jsou všechna taková přirozená čísla, která mají ciferný součet dělitelný
třemi.
Ciferný součet – součet všech číslic (cifer) čísla
238….......... 2 + 3 + 8 = 13
1 238….......... 1+ 2 + 3 + 8 = 14
Př.: Urči, zda je číslo 5 686 dělitelné třemi.
5 686 ......... 5 + 6 +8 + 6 = 25 → číslo 25 není dělitelné třemi (pozn.: beze zbytku)

(výklad i v učebnici str. 76-77)

Fyzika
Učivo:
Týden od 16.3. 2020 do 22.3.2020
str. 140 – 141. – ELEKTRICKÝ OBVOD -PŘEČÍST A ZAPSAT SI DO SEŠITU ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI
ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI.
ODPOVĚDĚT NA OTÁZKY STR.141 A ZAKRESLIT SI DO SEŠITU ZNAČKY VE ŽLUTÉM RÁMEČKU.

Přírodopis
Učivo:
Měkkýši str. 62 - 65
Zápis provést heslovitě: obecná charakteristika, potrava, výskyt, dělení, nákres a popis těla (viz.
učebnice), zástupci v ČR, zajímavosti k jednotlivým zástupcům, poznávačka (viz. učebnice)

Zeměpis
Učivo:
Opakování: do sešitu si překresli tabulku a pomocí atlasu (časová pásma) vyhledej, kolik bude hodin
ve městech: (můžeš si ověřit na internetu)
Praha

Tokio

Rio de Janeiro

Sydney

New Orleans

Los Angeles

10,00 h (SEČ)
Učebnice str. 51 – z mapy Evropy (uprostřed stránky) urči pomocí grafického měřítka (1:20000000)
leteckou vzdálenost v km mezi městy a zapiš do sešitu:
Madrid – Praha
Paříž – Řím (Roma)
Beograd – Bucurest

Dějepis
Učivo:
1. TÝDEN
učebnice str. 24 - 25 (Hrdinové od Marathónu) - přečíst a vypsat nejdůležitější informace do sešitu
(6. C - již mají probráno, žáci 6. A a 6. B - v případě zájmu o prezentaci a zápisek mě kontaktujte na
školní e-mail)
doporučuji učit se i s pomocí internetových stránek - www.wikipedia.cz, www.youtube.com

Týden od 23.3. 2020 do 29.3.2020
Český jazyk
Učivo:
2. TÝDEN
Učebnice s. 67 vše
Pracovní sešit s. 22 cv. 7 + s. 23 cv. 8
Literatura s. 90 - 94
Nezapomeňte číst knižní nabídky.
K online procvičování doporučujeme stránky www.umimecesky.cz (6. ročník)

Anglický jazyk
Učivo:

Matematika
Učivo:

1) úkoly do pracovního sešitu – učebnice str. 77/1,2 78/3A 79/8A a-d
2) úkoly do HM – str. 57 celá

Fyzika
Učivo:
Tý
ýden od 23.3. 2020 do 29.3.2020
STR, 171.-143 SESTAVENÍ ELEKTRICKÉHO OBVODU.
PŘEČÍST A ZAKRESLIT SI OBRÁZKY ZE STR.142 – 2.5 A 2.6, DO SEŠITU ZAPSAT DŮLEŽITÉ SOUVĚTÍ VE
ŽLUTÉM RÁMEČKU NA STR. 143

Přírodopis
Učivo:
Kroužkovci str. 66 - 67
Zápis provést heslovitě: obecná charakteristika, potrava, výskyt, dělení, nákres a popis těla (viz.
učebnice), zástupci, zajímavosti k jednotlivým zástupcům, poznávačka (viz. učebnice)

Zeměpis
Učivo:
Opakování: učebnice 1. díl: str. 53 – 55, do sešitu vypracuj odpovědi na otázky na str. 55

Dějepis
Učivo:
2. TÝDEN
učebnice str. 26 - 27 (Obr proti trpaslíkovi) - přečíst a vypsat nejdůležitější informace do sešitu
(6. C - prezentaci a zápisek zašlu na společný třídní e-mail, žáci 6. A a 6. B - v případě zájmu o
prezentaci a zápisek mě kontaktujte na školní e-mail)
doporučuji učit se i s pomocí internetových stránek - www.wikipedia.cz, www.youtube.com

Týden od 30.3. 2020 do 5.4.2020
Český jazyk
Učivo:
3. TÝDEN
Učebnice s. 72 cv. 5 a, b
Pracovní sešit s. 24 celá
Literatura s. 95 – 100
Nezapomeňte číst knižní nabídky.
K online procvičování doporučujeme stránky www.umimecesky.cz (6. ročník)

Anglický jazyk
Učivo:

Matematika
Učivo:

Geometrie
1) úkoly v HM 84/5; 85/6,7,8; 86 celá

Fyzika
Učivo:
Týden od 30.3. 2020 do 5.4.2020
STR.146-147. ELEKTRICKÝ PROUD A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ ( PŘEČÍST A PÍSEMNĚ ODPOVĚDĚT NA
OTÁZKY NA STR.147, PŘEČÍST SI A.VOLTA A A.M.AMPÉR)

Přírodopis
Učivo:
Členovci str. 68 - 71
Zápis provést heslovitě: obecná charakteristika, rozdělení těla (3 celky) a popis jednotlivých částí

Zeměpis
Učivo:
Učebnice 2. díl str. 5 – 7: přečíst, do sešitu přepiš a doplň chybějící slova úkol ze str. 7 označený „Př“
(zelený čtvereček)

Dějepis
Učivo:
3. TÝDEN
učebnice str. 28 - 29 (Válka mezi bratry) - přečíst a vypsat nejdůležitější informace do sešitu
(6. C - prezentaci a zápisek zašlu na společný třídní e-mail, žáci 6. A a 6. B - v případě zájmu o
prezentaci a zápisek mě kontaktujte na školní e-mail)
doporučuji učit se i s pomocí internetových stránek - www.wikipedia.cz, www.youtube.com

Týden od 6.4. 2020 do 12.4.2020
Český jazyk
Učivo:
Učebnice s. 72 cv. 5 c, d + s. 73 přepsat do sešitu žlutý rámeček
Pracovní sešit s. 25 cv. 1 + 2
Nezapomeňte číst knižní nabídky.
K online procvičování doporučujeme stránky www.umimecesky.cz (6. ročník)

Anglický jazyk
Učivo:

Matematika
Učivo:

Geometrie
1) souhrnné opakování – HM str. 87 a 88

Fyzika
Učivo:
Týden od 6.4. 2020 do 12.4.2020
STR.159 – ZÁSADY SPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ.
( OTÁZKY A ÚKOLY )

Přírodopis
Učivo:
Členovci str. 68 - 71
Zápis provést heslovitě: význam jednotlivých tělních orgánů a jejich modifikace (změny), poznávačka
(viz. učebnice)

Zeměpis
Učivo:
Učebnice 2. díl str. 8 – 10: Zemské těleso –přečti si, 6.A,B – překresli do sešitu schéma průřezu Zemí –
str. 9 (vrchní obrázek), do sešitu všichni – přepiš a doplň text pod cvičením 3 na str. 10

Dějepis
Učivo:
učebnice str. 30 - 33 (Všední den ve starém Řecku, Řecké umění) - přečíst a vypsat nejdůležitější
informace do sešitu
(6. C - prezentaci a zápisek zašlu na společný třídní e-mail, žáci 6. A a 6. B - v případě zájmu o
prezentaci a zápisek mě kontaktujte na školní e-mail)
doporučuji učit se i s pomocí internetových stránek - www.wikipedia.cz, www.youtube.com

