
VI.B - Učivo od 6.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. Štrossová 

 
Úkoly prosím posílejte buď na mail: strossova.dasa@seznam.cz 
nebo na Messenger či WhatsApp.  
Pro lepší komunikaci máme vytvořenou skupinku na WhatsAppu, bylo by dobré být její součástí a 
komunikovat. 
Kdo nemá možnost internetového připojení, klidně mě kontaktujte na soukromém čísle:  
775 000 125 
Chápu, že zrovna angličtina bez výkladu učitele je obtížná. Nebojte se na mě obrátit, ráda vám 
pomůžu.  
Věrím, že to společně zvládneme.  
Opatrujte se! 
 
Úkoly od 6.4.-17.4.2020 
 
• učebnice str.45/7a - vytvořte na A4 podobné menu jako je v tomto cvičení (fantazii se meze 

nekladou :) ) (poslat na výše uvedené nejpozději do 17.4. do 16.00) 
 
• pracovní sešit - samostudium str. 76/4.4, 4.5, 4.6  
                              užitečná videa:    https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0 
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=pJbX7ruXl7Q 
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=dBHdAXiz0nU 
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg 
 
                            - naučit se slovíčka: str. 83/4C (Containers and Quantities) 
                                                           https://www.youtube.com/watch?v=juCgKo19jZA 
 
                            - vypracovat: str. 38, 39 (poslat na výše uvedené nejpozději do 17.4. do 16.00) 
 
• online procvičování:  
• https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs 
•  http://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate/countable-and-

uncountable-nouns-1 
• https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-countable-uncountable-

nouns.php 



• https://english.lingolia.com/en/grammar/nouns/countable-uncountable/exercises 
• https://www.umimeanglicky.cz 
 
• něco navíc: 
- pracovní listy,kdybyste si chtěli víc procvičit počitatelná a nepočitatelná podstatná jměna 
• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-nouns-

countable-and-uncountable-worksheet.pdf 
• https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/countable-and-uncountable-nouns 
 

Zeměpis  
 

Odkaz na webové stránky:  

https://sestkyzemepis.tridnistranky.cz/uvod/ 

 

Přihlašovací jméno: zemepis2020 

Heslo: zemepis20192020 

 

Matematika  
 
Opakování z učebnice MATEMATIKA 6 
Slovní úlohy 

1) Str.85/4 – nápověda: povrch krychle S=6.a.a 
2) Str. 85/5 
3) Str.85/8 
4) Str. 85/9 
5) Str. 85/10 

Úhly 
6) Str. 96/4 
7) Str.96/ 5 
8) Str. 96/ 6 

 
-podívejte se na pracovní list, kde jsme převáděli stupně na minuty a zpět 
Vyřešené příklady mi, prosím, pošlete na adresu matematika1zszatec@seznam.cz nejpozději do 
19.dubna 2020. 
 

Fyzika 

 
Vše pro výuku fyziky najdete na stránkách  https://fyzika6na1zszatec.tridnistranky.cz 

Uživatelské jméno: fyzika6 

Heslo: 2000fyzika6 

 

Rodinná výchova 

Moji milí žáci. Jste doma již poměrně dlouho a asi budete doma ještě déle, než jste sami počítali. 



Proto se nyní v domácí přípravě soustřeďte především na hlavní předměty. 

Učitelé vás jistě zásobují množstvím úkolů. 

Rodinná výchova je velmi závislá na vašich názorech, zkušenostech a víte, že o mnohých tématech 

jsme spíše diskutovali a porovnávali jsme různé pohledy na věc. Učili jsme se argumentovat a stát si 

za svým názorem a to slušně, s ohledem na názor druhého         a toto nám v současné době chybí. 

Moc se těším, až po návratu budeme moci probrat vaše zkušenosti a postřehy z tohoto náročného 

období. 

Hlavně ať jste všichni ZDRAVÍ. 

Pokud mě chcete osobně kontaktovat, využijte tento e-mail: zastupce@1zszatec.cz 

Všem přeji mnoho úspěchů ve studiu a moc se těším, až se uvidíme ve škole. 

Vaše paní učitelka Hana Smékalová 

Dramatická výchova 

Zlatíčka moje, tak úžasnou skupinu na dramatickou výchovu jsem dlouho neměla a o to více mě mrzí, 

že jsem ochuzena o vaše skvělé scénky a etudy. Snad se alespoň na závěr roku setkáme a užijeme si 

společné chvíle. Budu si to hodně přát.  

Hlavně ať jste všichni ZDRAVÍ. 

Pokud mě chcete osobně kontaktovat, využijte tento e-mail: zastupce@1zszatec.cz 

Všem přeji mnoho úspěchů ve studiu a moc se těším, až se uvidíme ve škole. 

Vaše paní učitelka Hana Smékalová 

 

 


