
VI.A - Učivo od 11. května – (v platnosti zůstávají úkoly i dřívější!!!) 

Český jazyk  
 

Mgr. Jana Ptáčková, v případě jakýchkoli dotazů, piště na e-mail: ceskyjazyk2000@gmail.com  

 

Pokud někteří žáci mají z důvodu dlouhodobější absence sešity u mě, piště na papír, pak se vše do sešitu nalepí.  

 

Všechny informace k domácí výuce zde: 

https://1zszateccestina6.tridnistranky.cz/prihlaseni/  

přihlašovací jméno: zak 

heslo: cestina6 

Sledujte, úkoly a informace budu pravidelně aktualizovat.  

Anglický jazyk – p.u. Klasnová 

 

Odkaz na všechny angličtiny na webové stránky mám zde 

https://anglictinaspolecne.tridnistranky.cz,  

jméno anglictinaonline,  

heslo ucimesespolu 

 

Anglický jazyk – p.u. Charvátová 

 

Na tento týden pouze slovní zasoba 5.lekce (přepsat do školního sešitu a naučit).Vyfotit a opět poslat 

na email. 

Každou středu od 9:00-9:40 hod budu online na  https://meet.vpsfree.cz/klarach6 

(případné nejasnosti můžou žáci konzultovat přes whats up,messenger,nebo email 

klarusinka.k@seznam.cz) 

Zeměpis 

Ahoj,  

tak mám připravený další úkol:  

 

Učebnice strana 32 – 33 DARY PŘÍRODY (nerostné bohatství Afriky) 

Tuto kapitolu si přečtete, napíšete do školního sešitu nadpis  

                    Dary přírody 
 a opíšete tučně vytištěný odstavec na straně 33 (mezi šedým a žlutým odstavcem). 

 

Dále: 
 

Učebnice strana 34 – 35 LIDÉ V AFRICE (obyvatelstvo Afriky) 

Tuto kapitolu si přečtete, napíšete do školního sešitu nadpis  



                    Lidé v Africe 
 a opíšete tučně vytištěný odstavec na straně 35 (mezi šedým a žlutým odstavcem). 

 

Na internetu si najdete: 

 

https://ostrava.educanet.cz/www/zemepis/vyuka/sexta/afrika_socekon.htm 

 

a tento článek si přečtete, je tam obyvatelstvo i nerostné bohatství, jen v opačném pořadí. Jsou tam 

k tomu i jiné obrázky než v učebnici. 

 

Stále platí, že pokud budete mít chuť, můžete si nějaká videa najít na: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/4986-staty/ 

nebo na 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis?stupen=2-stupen-zs 

 

Ofocené sešity pošlete do 17.5.2020 opět na adresu  naseskola.poradce@seznam.cz 

 

Jsem rád, že jste přišli v pátek na popovídání.  Zopakujeme to i 15.5. (pátek) v 9.30 hodin. 

 

Přírodopis 
 

Vše pro úkoly z přírodopisu najdete na stránkách:  https://sestkypriroda.tridnistranky.cz/uvod/ 

přihlašovací jméno: prirodopis2020 

heslo: prirodopis20192020 

 
Fyzika 

 

Vše pro výuku fyziky najdete na stránkách  https://fyzika6na1zszatec.tridnistranky.cz 

Uživatelské jméno: fyzika6 

Heslo: 2000fyzika6 

 

 


