
VI.A - Učivo od 27.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 

 

WB cv.3/44(klíčová slova:deep-hluboký,high-vysoký,long-dlouhý,wide-široký) 

        cv. 5/45 utvořit otázky dle příkladu 

Uč.- tabulka cv.4 přepsat do sešitu 

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, 

 

k dalším úkolům už budeme potřebovat učebnici ZEMĚPIS SVĚTA 1. Budeme poznávat Afriku. 

První úkol:     poloha Afriky – kde se Afrika nachází, jaká moře či oceány ji obklopují, důležité 

rovnoběžky… 



Druhý úkol:   povrch Afriky – pohoří (odstíny hnědé na mapě), nížiny (zelená barva) 

 

Poloha Afriky – učebnice strana 22    

1 přečti si celý text.  

2 na internetu zadej adresu: 

 

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

 

Objeví se Ti dvě mapy Afriky, klikni na obecně zeměpisnou mapu (ta vlevo) dalším klikem se Ti mapa ještě zvětší 

a vyhledej si moře a oceány obklopující Afriku (jsou uvedeny v textu, který už jsi přečetl), vyhledej 

důležité rovnoběžky (jsou uvedeny v textu, který už jsi přečetl). 

 

3 opiš do sešitu odstavec (je vytištěn tučně)na straně 23, je mezi šedým a žlutým odstavcem, začíná: 

Afrika patří mezi…    napiš tomu nejdříve nadpis Poloha Afriky 

 

Povrch Afriky – učebnice strana 24    

1 přečti si celý text.  

2 na internetu zadej adresu: 

 

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

 

Objeví se Ti dvě mapy Afriky, klikni na obecně zeměpisnou mapu (ta vlevo) dalším klikem se Ti mapa ještě zvětší 

a vyhledej následující: 

 

Pohoří: 
Atlas 
Etiopská vysočina 
Východoafrická vysočina (Kilimandžáro – Uhuru – nejvyšší hora Afriky), 
Dračí hory 
Plošiny a pánve:  Čadská pánev. 
Nížiny jsou hlavně na pobřeží.            Toto zároveň opiš do sešitu s nadpisem Povrch Afriky 

 

 

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 10.5.2020 opět na adresu  naseskola.poradce@seznam.cz 

 

Jsem rád, že jste přišli v pátek na popovídání.  Zopakujeme to i 13.5. (středa) 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 

 

 


