
VI.A - Učivo od 20.dubna – (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 

 

-lekce 5 WB str.44/1,2-slovní zásoba v zadní cásti WB str.78(slovíčka v závorkách jsou rozházena a 

musíte je dát do správného tvaru.) 

-učebnice str.56/1-vypsat slovní zásobu do sešitu s překladem př:a mountain-hora......atd. 

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, 
 
Dnešní úkol budete dělat jinak. 
Přečtete si pečlivě kapitolu z učebnice na str. 86 – 87 „Výškové stupně v krajině“. 
 



 
Zápis do sešitu bude tento: 
 
Napíšete nadpis - Výškové stupně v krajině 
Opíšete SHRNUTÍ – to, co je tučně vytištěné (dvě věty str. 86) 
A dál k tomu připíšete toto: 
Výškové stupně:  
Stupeň listnatého lesa 
Stupeň jehličnatého lesa 
Klečový stupeň (kosodřevina) 
Horní hranice lesa 
Alpínský stupeň 
Stupeň věčného sněhu a ledu (sněžná čára) 
 
 
Dále 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 1.5.2020 opět na adresu  naseskola.poradce@seznam.cz 
V klidu a nespěchat. Buďte pilní a mějte se dobře. 
 
Jsem rád, že jste přišli v pátek na popovídání.  Zopakujeme to i 24.4. v 9.30 hodin. 
 
                                                                                                                                     Petr Vaněk 

Matematika 

 
Opakování z učebnice MATEMATIKA 6 
Opakování úhlů 

1) str.99/4  (tam, kde je víc než 60´, nejdřív převeďte na stupně a potom teprve  
porovnávejte) 

2) str.103/3 (tam, kde je málo minut pro odčítání, převeďte stupeň nebo stupně na 
minuty a potom teprve odčítejte) 

3) str.104/7 (nejdřív počítejte v závorkách, ale ostatní musíte opsat, ne přeskočit) 
4) str.106/5  
5) str. 106 - zopakujte si vlastnosti úhlů vrcholových a vedlejších  

 
Nápovědou vám mohou být školní sešity, teorie v učebnici a pracovní listy, které jsme ve 
škole počítali. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, pište, ráda odpovím. 
Vyřešené příklady mi, prosím, pošlete na adresu matematika1zszatec@seznam.cz nejpozději 
do 3.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 

 

 


