
VI.A - Učivo od 4. 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 

 

Uč.str.59/cv.5 přepsat do sešitu a přeložit 

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, jsem rád, že nepolevujete a pracujete. Určitě se to projeví na známce na vysvědčení.  

 

I k dalším úkolům nadále používáme učebnici ZEMĚPIS SVĚTA 1. Poznáváme  Afriku. 

První úkol:     vodstvo Afriky – řeky a jezera 

Druhý úkol:   vegetace Afriky – vegetační pásy Afriky 

 

Vodstvo Afriky na mapách modrá barva 

1 přečti si celý text - učebnice strana 26 - 27    

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: 

 

Řeky: 
Nil 
Niger 
Kongo (Zair) 
Zambezi 
Orange 
Jezera:   
Čadské jezero 
Viktoriino jezero (Ukerewe) 
Tanganika 
Malawi                   Toto zároveň opiš do sešitu s nadpisem Vodstvo Afriky 

  

 

Vegetace Afriky – učebnice strana 28 - 29    

1 přečti si celý text.  

2 napiš do sešitu nadpis: Vegetace Afriky a z té malé mapky, co je na straně 28 opiš pod sebe názvy 

vegetačních pásů Afriky – např. Tropický deštný les… …a další 

 

 

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 10.5.2020 opět na adresu  naseskola.poradce@seznam.cz 

 

Jsem rád, že jste přišli v pátek na popovídání.  Zopakujeme to i 6.5. (středa) v 9.30 hodin. 

 

Matematika 
 

Opakování z učebnice MATEMATIKA 6 

Opakování úhlů 
1) str.108/11  (obrázek narýsujte, přímky AN a GM jsou rovnoběžné, BH a CF jsou 

kolmé, a protože je to plán železniční tratě, ne konstrukční úloha, nejsou u 

písmen vyznačené body, vyznačte je a pomocí nich pojmenujte úhly) 

2) str.111/10 

Převody jednotek  
3) str.72/3 

4) str.72/4  

5) str.72/5   (1g = 100 cg,  1l = 100 cl ) , nápověda na str.71 

 

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 17.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 

 

 


