Anglický jazyk 6 – Mgr.K. Kolářová kolarova@zskolesovice.cz
Vypracované úkoly mi posílejte na e-mail (označte stránky a cvičení).

– učit se nová (napsaná) slovíčka str. 72/2A, 2B, 73/2C, 2D
Učebnice – str. 35/1 – napsat do sešitu
37, 40, 42/2, 43/5 – přečíst a překlad napsat do sešitu
PS – str. 52/1, 2, 53/3
Dějepis 6 - Mgr. J. Veselá vesela@zskolesovice.cz
Chválím luštitele předchozí osmisměrky (věřím, že budou i další v sešitech). J
Opět sáhněte po učebnici a přečtěte si str. 68 – 70. Porovnejte dva řecké městské státy:
Athény a Spartu
Zápis do sešitu (opiš nebo vytiskni a nalep do linkovaného sešitu)

Do kostičkovaného sešitu vylušti přesmyčky a křížovku (ofoť a pošli, nemáš-li možnost,
vypracuj a nalep do kostičkovaného sešitu):
Přesmyčky: COŘEK

PYMOL POLEPSÉNO

TÉRKA

Křížovka:

1 - tělo zemřelého (uchráněné před zetlením)
2 - na co psali Egypťané
3 - řecké moře (západní břehy)
4 - řecký ostrov (vládl zde král Mínos)
5 - kultura starověkého Řecka a Říma
6 - stát v povodí řeky Nilu

Navštivte www.ctedu.cz
- vybírat můžete z „Pravěku“ nebo ze „Starověku“ – doporučuji: Mýtus o Odysseovi, Řecké
báje a pověsti, Delfská věštírna, Rhódský kolos, Trójská válka, Starověké olympijské hry,…

Český jazyk 6 - Mgr. E. Chalupová
Nejprve si zopakuj předmět podle videa:
https://www.youtube.com/watch?v=8l6TdPYqOXw
a příslovečné určení podle videa (bude nám stačit první polovina, příslovečné určení místa,
času, způsobu a případně míry, ostatní se budeme učit až v sedmém ročníku):
https://www.youtube.com/watch?v=E4ru0qUB_p0
Nebo podle tohoto videa, obě vám poslouží jako výklad, v tomto videu už můžeš i trénovat
správné odpovědi:
https://www.youtube.com/watch?v=mMghwVtn9Es

Dále se podívej na video: Přívlastek shodný a neshodný - vysvětlení
https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
- učebnice ČJ 6 str. 71-72 – jednotlivá cvičení si projdi ústně

Do školního sešitu si napiš výpisky:

Přívlastek (Pk)
- vždy rozvíjí podstatné jméno
- ptáme se na něj otázkami jaký, který, čí?
Přívlastek shodný (Pk s)
– se s podstatným jménem shoduje v pádě, čísle a rodě
- bývá vyjádřen přídavným jménem (černá kočka), zájmenem (tvoje radost),
číslovkou (třetí cvičení)
- zpravidla stojí před podstatným jménem
Přívlastek neshodný (Pk n)
- neshoduje se s podstatným jménem v pádě, čísle ani rodě
- stojí zpravidla za podstatným jménem
- bývá vyjádřen podstatným jménem (pes souseda), příslovcem (cvičení dole)
nebo infinitivem slovesa (chuť učit se)
uč. str. 72 cv. 4 si napiš do školního sešitu – celá přísloví
Vypracuj si cvičení v pracovním sešitě od strany 28 do strany 33.
https://www.umimecesky.cz/prehled-temat
Dále procvičuj např. podle těchto stránek, co vám není zcela jasné nebo co potřebujete
zopakovat - vše je vysvětleno, cvičení se vám po vypracování vyhodnotí…
Literatura:
Dočítej již druhou knihu a po jejím přečtení si napiš do sešitu na literaturu název knihy,
autora a obsah druhé přečtené knihy.

Sloh:
Do sešitu na sloh napiš vypravování (nebo jiný libovolný slohový útvar, např. úvahu) o
tom, jak prožíváš současnou situaci.

VYPRACOVANÉ ÚKOLY (I TY PŘEDCHOZÍ, KDO TAK JEŠTĚ NEUČINIL) NASKENUJTE NEBO
NAFOŤTE (MÁTE-LI MOŽNOST) A JAKO PŘÍLOHU POSÍLEJTE NA E-MAILOVOU ADRESU:
chalupova@zskolesovice.cz
Fyzika 6 – Mgr. E. Chalupová
Zopakuj si, co je gravitace a gravitační zákon:
https://edu.ceskatelevize.cz/newtonuv-gravitacni-zakon-5e44190017fa7870610ed2cd
Zopakuj si 1. Newtonův zákon:
https://edu.ceskatelevize.cz/1-newtonuv-zakon-5e44194917fa7870610ed59b
Zopakuj si 2. Newtonův zákon:
https://edu.ceskatelevize.cz/2-newtonuv-zakon-5e44194917fa7870610ed59c
Správné odpovědi z minulého zadání – zkontroluj si, případně si oprav v sešitě:
Prázdný vozík se rozjede rychleji.
Plný vozík se rozjede pomaleji.
Míč vyhozený vzhůru svoji rychlost zmenšuje.
Padající míč svoji rychlost zvětšuje.
Nyní nás čeká 3. Newtonův zákon:
https://edu.ceskatelevize.cz/3-newtonuv-zakon-5e44194917fa7870610ed5a6
3. Newtonův pohybový zákon
Zákon akce a reakce
Dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru
(jednu ze sil obvykle nazýváme akcí a druhou reakcí).
Každá akce vyvolává stejně velkou reakci
opačného směru.
A zde shrnutí:
https://www.youtube.com/watch?v=0UDhtIX6tXI
A dostáváme se k těžišti, nejdříve se podívej na video:
Těžiště
https://www.youtube.com/watch?v=LmpHYzLUlVY

Pokus: Ve druhém videu https://www.youtube.com/watch?v=2wC_sy8IGwA
se snažíme ukázat, že se těžiště tělesa může nacházet i mimo těleso. K provedení tohoto
pokusu používáme běžně dostupné pomůcky, tudíž si divák může pokus zkusit bez problémů i
doma. Na závěr videa jsme pro pobavení přidaly nepovedené záběry z natáčení. Autorky
videa: Kateřina Maděrová, Kristýna Fryšarová skola.kasava.cz ZŠ a MŠ Kašava, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=2wC_sy8IGwA
Z videí ses dozvěděl, co to těžiště je, nyní si napiš výpisky do sešitu:
Těžiště
- Těžiště tělesa je bod, ve kterém působí gravitační síla na těleso.
- Těžiště určíme jako průsečík těžnic. Pro řešení řady úloh uvažujeme, že v těžišti je
soustředěna veškerá látka tělesa.
- Těžnice je přímka ve svislém směru olovnice. Těžnice jsou přímky procházející svisle
bodem, ve kterém je těleso zavěšeno.
- Těleso má vždy pouze jedno těžiště. Toto těžiště je vždy blíže k hmotnější (těžší) části
tělesa.
- Těžiště (bod) je působiště gravitační síly. U pravidelných homogenních těles je těžiště
uprostřed. (Homogenní tělesa mají ve všech místech stejnou hustotu. )
- Jestliže těleso podepřeme nebo zavěsíme v místě těžiště, nebude se hýbat.
- U nepravidelných těles je těžiště jinde než uprostřed, může být i mimo těleso, např. u
bumerangu.
Přečti si v učebnici str. 85-87 kapitolu Těžiště.
Podívej se na 3. video, kde si zopakuješ jednotlivá geometrická tělesa a zkus odhadnout, kde
budou mít tato tělesa těžiště:
https://www.youtube.com/watch?v=EQw58GIwPgM
Nakresli si do sešitu čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník a vyznač přerušovanou čarou
těžnioce a červeným bodem samotné těžiště- bylo ve videu
https://www.youtube.com/watch?v=2wC_sy8IGwA
Vše si zopakuj v následujícím 4. videu, kde mimo jiné uvidíš, jak se těžnice určují pomocí
olovnice:
https://www.youtube.com/watch?v=g4J4ko3eLaY

Zeměpis 6 – Ing. S.Vršecká vrsecka@zskolesovice.cz
Biosféra => zápis do sešitu (přečíst v učebnici str. 87 -102)
= všechny živé organismy na Zemi (rostliny a živočichové)
- na rozmístění organismů na Zemi má vliv: teplota, voda a tvary zemského povrchu
Přírodní krajiny a jejich rozložení
1. tropické lesy
2. savany
3. pouště
4. stepi
5. lesy mírného pásu
6. tundry a polární oblasti
1.
-

tropické lesy (=dětné lesy)
horko, vlhko, vydatný déšť celoročně
sluce vytváří páru a následně mlha
kácení lesů -> plantáže, kde se pěstuje
zvířata: papoušci, opice, hadi, hmyz, krokodýl
rostliny: banánovník, kakaovník, kokosovník
oblasti výskytu: Amazonie, Afrika, JV Asie

2.
-

savany
horko, období sucha a dešťů se střídá,
plantáže na pěstování, pastviny
zvířata: lev, antilopy, buvoli, sloni
rostliny: bavlník
oblasti výskytu: Afrika, jižní Amerika, Austrálie

3.
-

pouště
velmi sucho, ve dne teplo v noci zima
zvířata: hadi, velbloudi, myši
rostliny: kaktusy
oblasti výskytu: Austrálie, vnitrozemí Afriky (poušť Sahara)

4.
-

stepi (=trávy)
úrodné pole
zvířata: zajíci, supi
rostliny: pšenice, kukuřice
oblasti výskytu: severní Amerika (tzv. prérie), jižní Amerika (tzv. pampy), Evropa

5. lesy mírného pásu (listnaté, jehličnaté a smíšení)

-

zvířata: jelen, srnka, divočák, veverka
rostliny: buk, dub, javor
oblasti výskytu: u nás, jih Asie

6.
-

tundry a polární oblasti
chladno
zvířata: sobi, vlci, polární lišky, lední medvědi, tučňáci
rostliny: mechy a keře

Přiřaď ke každému podnebnému pásu rostliny, zvířata a přírodní krajinu, která k němu
náleží:
MÍRNÝ

TROPICKÉ
DĚŠTNÉ
LESY
ANAKONDA
JEHLIČNATÉ
LESY

TROPICKÝ

SUTROPICKÝ

POLÁRNÍ
SUBPOLÁRNÍ

DŽUNGLE
TUNDRY

KAKTUSY
LIŠEJNÍKY
MECHY

POUŠTĚ
SOB
SAVANY

BAOBABY
POLÁRNÍ
PUSTINY
ANTILOPA

JELEN
TAJGY

STEPI
DUB
BUK

LISTNATÉ
LESY

1. Vyber správnou odpověď (zakroužkuj):
a) Největší oblast tropických lesů je
- v Severní Americe
- v jižní Africe
- v Jižní Americe
b) Fenek má velké uši, aby
- mohl odvádět přebytečné teplo
- dobře slyšel ostatní dravce
- zabránil odvodu tepla z těla
c) Batáty jsou
- buráky
- sladké brambory
- pouštní myši
d) Pampy jsou
- stepi v Jižní Americe
- sladké brambory
- stepi v jižní Asii

2. Ve kterých najdeme následující živočichy. Do řádky napiš název příslušné přírodní
krajiny:
KLOKAN
SOVA SNĚŽNÁ
TUČŇÁK
GORILA
LEV
SLON
VELBLOUD
BIZON
JELEN
LEDNÍ MEDVĚD
VELRYBA
ŽRALOK
Kdo zpracuje práci a zašle mi ji na školní e-mail, má možnost získat dobrou známku k dobru.

MATEMATIKA 6 – Mgr. L. Fukárek fukarek@zskolesovice.cz
Učebnice č. 2
PRVOČÍSLA A SLOŽENÁ ČÍSLA – do školního sešitu fialové rámečky str. 81 a 82, odpovědět na
úlohy v kapitole Prvočísla a složená čísla, stačí ústně. Do školního sešitu písemně 83/7,
84/13,14.
SPOLEČNÍ DĚLITELÉ – do školního sešitu fialové rámečky na str. 85 a 86 odpovědět na úlohy
v kapitole Společní dělitelé, stačí ústně. Do školního sešitu písemně str. 85/2; 86/5,6; 87/7,8,
9,10.
SPOLEČNÉ NÁSOBKY – do školního sešitu fialový rámeček na str. 89, odpovědět na úlohy
v kapitole Společné násobky, stačí ústně. Do školního sešitu písemně str. 90/1,2,5; str.
91/6,7; 92/9,10.
SOUHRNNÁ CVIČENÍ – do školního sešitu písemně 95/8,11,12; 96/15.
Učebnice č. 3
ZOBRAZUJEME KRYCHLE A KVÁDRY – do školního sešitu rámečky na st. 66 a str. 69 - pozor –
rýsovat, narýsovat str. 69/8.
POVRCH KVÁDRU A KRYCHLE – do školního sešitu rámečky na st. 70,71,72 a 73 pozor –
rýsovat, str. 73 /7 vypracovat do školního sešitu.

Anglický jazyk 6 - Mgr. A. Mesárová mesarova@zskolesovice.cz
Zdravím celou skupinu! Věřím, že se vám všem dobře daří!
Posílám několik úkolů ke zpracování a nezapomeňte procvičovat online:
https://klett.cz/blog/2020/03/27/bloggers-bezplatne-plne-vyuziti-interaktivni-podpory/

Přírodopis 6 – Mgr. M. Zápalová
V případě nejasností, dotazů a vypracovaných úkolů pište na email zapalky@arborea.cz,
zapalova@zskolesovice.cz, moc vás všechny zdravím.
-

Zopakuj s učebnicí: vypiš 5 názvů plžů, 5 názvů mlžů, 3 názvy hlavonožců zezadu do
sešitu (můžeš poslat i emailem)
Procvičuj poznávačku měkkýšů na
https://www.testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/seznam
Udělej výpisky str. 37 hnědý pruh – chobotnatka rybí a nakresli ji do sešitu zepředu
Učebnice str. 38, 39 pročti a udělej stručné výpisky
Najdi na PC informace o Joachimu Barrandovi (3-5 vět) zezadu do sešitu (můžeš
poslat i emailem)
Dobrovolně: nakresli pavouka str. 38 obr. 67 dole a popiš

