
VI.A - Učivo od 25. 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 

 

Vytvořit 10 vět na přítomný čas prostý. Věty mohou být v kladu,záporu či otázce.Použijte 

slovesa z přední strany WB.Napsat do sešitu,ofotit a přeposlat opět na email 

klarusinka.k@seznam.cz 

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

klarusinka.k@seznam.cz) 
 

Zeměpis 

Ahoj,  

mám další úkoly, tentokrát dvě části Afriky – to aby se vše stihlo do konce školního roku.  Až budete 

opisovat názvy států, nedivte se, že tam nejsou všechny. Napsal jsem jen ty o kterých se víc mluví. 

Stejně si všechny názvy pamatovat nebudete.  

 

Učebnice strana 38– 39 STŘEDNÍ AFRIKA (státy, obyvatelstvo) 

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

 

               
 
 
 



     Střední Afrika 
 
a opíšete tučně vytištěný odstavec na straně 39 (mezi šedým a žlutým odstavcem). 

K tomu ještě připíšete (opište to odsud tak, jak jsem to napsal já): 

 

Obyvatelstvo: převažují černoši 

Státy: Nigérie 

           Kongo 

           Keňa 

           Etiopie 

           Somálsko 

 

 

Učebnice strana 40– 41 JIŽNÍ AFRIKA (státy, obyvatelstvo) 

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

 

                    Jižní Afrika 
 
a opíšete tučně vytištěný odstavec na straně 41 (mezi šedým a žlutým odstavcem). 

K tomu ještě připíšete (opište to odsud tak, jak jsem to napsal já): 

 

Obyvatelstvo: převažují černoši, v Jihoafrické republice jsou i přistěhovalci z Británie a Nizozemska 

Státy: Angola 

           Namibie 

           Madagaskar 

           Jihoafrická republika (JAR) 

            

 

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 31.5.2020 opět na adresu  naseskola.poradce@seznam.cz 

 

Jsem rád chodíte na popovídání.  Zopakujeme to i 29.5. (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 

 

 


