
VI.A - Učivo od 18. 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 

 

WB str 46/1,3 

Tento týden ve čtvrtek 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 další úkol:  

 

Učebnice strana 36 – 37 SEVERNÍ AFRIKA (státy, obyvatelstvo) 

Tuto kapitolu si pečlivě přečtete, napíšete do školního sešitu nadpis: 

 

                    Severní Afrika 
 
a opíšete tučně vytištěný odstavec na straně 37 (pod šedým odstavcem, nad paní s ovečkou). 

K tomu ještě připíšeš (opiš to odsud tak, jak jsem to napsal já): 

 

Obyvatelstvo: převažují Arabové 

Státy: Maroko 



           Alžírsko 

           Tunisko 

           Libye 

           Egypt 

            

 

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 24.5.2020 opět na adresu  naseskola.poradce@seznam.cz 

 

Jsem rád, že chodíte na popovídání.  Zopakujeme to i 22.5. (pátek) v 9.30 hodin. 

 

Matematika 
Opakování z učebnice MATEMATIKA 6 

Dělitelnost přirozených čísel 
1) Napiš odpověď celou větou: 

a) Co je přirozené číslo? 

b) Co je prvočíslo? 

c) Jak se nazývá číslo, které není prvočíslem? 

2) Str. 145/1 

3) Str. 146/4 

4) Str. 156/3 

 

Nápovědou vám mohou být školní sešity, teorie v učebnici na straně 145 a pracovní listy, 

které jsme ve škole počítali. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, pište, ráda odpovím. 

Vyřešené úkoly mi, prosím, pošlete na adresu matematika1zszatec@seznam.cz nejpozději do 
31.května 2020. 

 

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 

 

 


