6. třída
Učivo na období 11. 5. – 15. 5. 2020

Milí moji žáci stále ještě šesté třídy,
uběhl nám další týden a učitelé pro Vás připravili nové úkoly. Tak vzhůru do
jejich plnění s energií a radostí z úspěšně vykonané práce 
S pozdravem a úsměvem
Vaše paní učitelka Lenka Štorkánová

Znáte spisovatele Jaroslava Foglara?
Pro svůj oddíl vymyslel tzv. Modrý život. Píše o něj i ve svých knihách.
Dokázali byste svůj vlastní Modrý život také plnit?
Více informací zde https://www.bohousek.cz/doc/1402772564_sb_modry_zivot_2014.pdf

Třídní
dobrovolný
domácí úkol:

Minimálně po dobu jednoho týdne plňte „Modrý život“. Vytiskněte
si tabulku (na odkazu výše)a zaznamenávejte si své úspěchy.
Zvládli jste to? Chce to odvahu a odhodlání!

Tentokrát se zaměříme pouze na mluvnici. Během týdne mi
prosím pošlete tři vypracovaná cvičení z učebnice:

Český jazyk

Str. 88, cv. 5 (Jazykový rozbor)
Str. 89, cv. 1 (Vytváření souvětí. Nezapomeňte, že každá věta
v souvětí musí obsahovat slovesný tvar)
Str. 89, cv. 2 (Při vybírání vhodných spojovacích výrazů využijte
tabulku na straně 89)
Cvičení napište do sešitu nebo do Wordu a pošlete, jak už jste
zvyklí, na emailovou adresu buksova@zsg.cz.

Anglický jazyk
Klub anglického
jazyka

Zadání učiva najdete níže pod tabulkou.

Zápis včetně splněných úkolů si udělejte do sešitu. Práci mi vyfoťte
na mobil a odešlete na e-mail storkanova@zsg.cz .
Téma č. 1: Stupně a minuty
Do sešitu: 44/H a 45/10
Matematika

Téma č. 2: Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník
Úkol č. 1: Napište si do sešitu tabulky ze strany 46, 47 a 48
Úkol č. 2: Prostudujte postup konstrukce trojúhelníku 45/A a
narýsujte do sešitu 46/1
Úkol č. 3: Vypracujte cvičení 47/3, 48/5, 7, 49/10 A

Téma: Jehličnaté dřeviny a jejich společenstva
Přírodopis

Zadání učiva najdete níže pod tabulkou.
Zápis včetně splněných úkolů si udělejte do sešitu. Práci mi vyfoťte
na mobil a odešlete na e-mail storkanova@zsg.cz .

Téma: Jak se žije v Austrálii
Zeměpis

Zadání učiva najdete níže pod tabulkou.
Zápis včetně splněných úkolů si udělejte do sešitu. Práci mi vyfoťte
na mobil a odešlete na e-mail storkanova@zsg.cz .

Fyzika

Zadání učiva najdete níže pod tabulkou.

Dějepis

Část z vás splnila úkol a poslali jste mi nafocené stránky, kde
máte splněné úkoly.
Vše bylo výborné, kdo zaslal včas, má jedničku 
Tentokrát nás čeká velká práce, bude rozdělena na dva týdny,
každý rok ji VI. třída
dělá (je to nápověda pro chytré).
Nyní úkol pro tento týden. Do sešitu si uděláte nadpis Slovníček
a budete hledat na
internetu, co znamenají následující slova (pište je pod sebe,
odpověď stačí několika
slovy), pozor, vždy se to musí týkat starého Říma. Pak nafotíte a
pošlete.
Příklad: Patriciové – potomci starých římských rodin, mohli volit
Plebejové
Senát
Tribun lidu
Právo veta
Konzul
Res publica
Diktátor
Cenzor
Forum
Bazilika
Atrium
Tóga

Tunika
Impérium
Latina
Latinka
Akvadukt
Rétorika
Diktatura
Triumvirát
Proskripce
Principát
Pretoriání

Výchova ke zdraví

Zadání učiva najdete níže pod tabulkou.

Zápis včetně splněných úkolů si udělejte do sešitu. Práci mi vyfoťte
na mobil a odešlete na e-mail storkanova@zsg.cz .
Výchova
k občanství

Téma: Život ve škole – část 2
Úkol č. 1: Napiš do sešitu deset pravidel naší třídy.
Úkol č. 2: K čemu slouží školní řád? Myslíš si, že je důležité znát
školní řád svojí školy? Proč?

Přírodopis
Zápis včetně splněných úkolů si udělejte do sešitu. Práci mi vyfoťte na mobil a odešlete na
e-mail storkanova@zsg.cz .
Téma: Jehličnaté dřeviny a jejich společenstva
Učebnice: str. 100 - 101
Úkol č. 1: Vzhled lesa. Lesní rostliny dorůstají různé výšky a vytvářejí tzv. lesní patra.
Doplňte a nakreslete také obrázek.
•

……………………

•

……………….

•

Bylinnépatro

•

………………..…….

Úkol č. 2: Rozdělte rostliny do správných sloupců

Úkol č. 3: Vysvětlete pojmy
a)
b)
c)
d)
e)

Luhy –
Doubravy
Bučiny –
Smrčiny –
Kleč -

Angličtina
Hello everybody! .

A. Zkontroluj si práci z minulého týdne

PS 52/1 Vyšlo ti - 8. ELEPHANT?

1.sae lion, 2.lion, 3.zebra, 4.penguin, 5.giraffe,
6.monkey, 7.tiger

B. Tady jsou úkoly pro tento týden 

UČ str. 66 -prostuduj si modrou gramatiku – je to opakování přítomných časů
Opakuj s videem https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs (stačí do 5.43 min.)
UČ 62/1, 2 –ústně
PS 54/4 doplň, co lidé dělají právě teď – přítomný průběhový čas
PS 54/5 !kombinace obou časů! Nick and Debbie often go to the swimmming pool, but today
they are going to the zoo.

Stále procvičuj např. zde:
https://www.perfect-english-grammar.com/supportfiles/present_simple_or_present_continuous_2.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-presentsimple-and-present-continuous-worksheet-2.pdf
Doplněný PS (cv. 4,5) mi vyfoť a pošli na sisa73947@gmail.com budu se těšit na Vaše práce (můžeš
poslat i cokoliv dalšího, co se týká angličtiny )

Klub anglického jazyka
 Minule jste se zabývali různými typy dopravy. Tento týden se zaměříme na místa (places), kde
můžeme cestovat.
 Zahrej si pexeso – procvič places  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3134
 Do sešitu KAj si vypiš místa, kde lidé cestují (aspoň 5příkladů)
 Koukni na video https://www.youtube.com/watch?v=qj77uo53CIs
Be happy! S. Šáchová

Výchova ke zdraví
Odpověz na následující otázky. Pod textem najdeš malou nápovědu 
1. Co svítí na světelné křižovatce?
2. Čím se díváš na dopravu kolem sebe?
3. Čím auta zastavují?
4. Co způsobuje, že silnice a chodník v zimě klouže?
5. Jakou barvou svítí panáček na semaforu, když můžeš přecházet?
6. Kam se dostanou lidé, kteří na silnici utrpí úraz?
7. Jak se nazývají všechna vozidla na silnici?
8. Co musíš udělat nejdříve, než přejdeš přes silnici?
9. Jak se jmenuje kolo, které má tři kola?
10. Čím se musíš v autě připoutat než vyjedete?
11. Co vozí nemocní lidi do nemocnice?
12. S jakou barvou oblečení jsi ve dne nejvíce vidět?
13. Čím slyšíš dopravu kolem sebe?
Nápověda: brzdy, led, nemocnice, tříkolka, semafor, uši, světlá, bezpečnostní pás,
sanitka, doprava, oči, zelená, reflexní,

Fyzika

F- SÍLA – přečti si v učebnici str. 65, 66 a do sešitu si zapiš (či nalep) tento zápis:
Jednotky síly
základní jednotka – 1N (newton)
1 000N = 1kN (kilonewton)
1 000 000N = 1MN (meganewton)
Znázornění síly
Sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou (šipkou). Účinek síly záleží na velikosti a
směru síly.
Gravitační síla
Okolo Země je gravitační pole. Na každé těleso v něm působí svisle dolů gravitační síla.
Čím je hmotnost tělesa větší, tím větší gravitační silou na něj Země působí.
Fg = m . g
m….hmotnost

g = 10 N/kg

m = 100 g

….

F = 1N

m = 1 kg

….

F = 10N

Gravitační síla se zmenšuje se vzdáleností od Země

Zeměpis
Zápis včetně splněných úkolů si udělejte do sešitu. Práci mi vyfoťte na mobil a odešlete na
e-mail storkanova@zsg.cz .
Téma: Jak se žije v Austrálii
Učebnice: str. 48 - 51
Úkol č. 1: Původní obyvatelé – Austrálci neboli Aboriginové – patří k černé (negroidní)
rase. Porovnej pozorně Austrálce s africkým čenochem. Které rozdíly jsou patrné?
Mohou mít tyto rozdíly nějaké vysvětlitelné příčiny?
Úkol č. 2: Hlavní město vzniklo dost zvláštním způsobem. Zjistěte jakým a v kterém roce
bylo dostavěno.
Úkol č. 3: Australské farmy, zejména ve vnitrozemí, jsou velmi daleko od měst a
dopravní spojení jsou většinou letecké. Dokážeš si představit život rodiny na farmě
odkud je k nejbližšímu sousedovi 20 km a do nejbližšího města 150 km? Proč asi většina
Australanů žije ve městech?
Úkol č. 4: V Austrálii je velmi oblíbený sport, při kterém zápasí na travnatém hřišti dvě
družstva o 11 hráčích. Cílem je srazit malým koženým míčkem jednu ze dvou branek.
Hraje se zvláštními pálkami. Jak se tento sport jmenuje?
Úkol č. 5: Nakresli bumerang a popiš jeho účel a funkci.
Úkol č. 6: Petrovi je 18 let a chystá se na sezónní sklizeň jablek do Austrálie.
a)
b)
c)
d)

V kterém měsíci asi pojede? V únoru, nebo v září?
Vyhledej na internetu nejrychlejší spoj do Sydney. Je možné letět z Prahy?
Zjisti, zda bude potřebovat do Austrálie vstupní vízum.
Hned po příletu do Sydney v 10 hodin tamního času volal svému kamarádovi.
Udělal mu radost?
e) Jako odměnu za pomoc nabídl svému kamarádovi, že mu přiveze papouška nebo
koalu. Co mu poradíš?
f) Cílem Petrovy cesty je vydělat si peníze na skvělé horské kolo za 80 tisíc korun.
Kolik peněz v australské měně si musí přivézt, aby mu ve směnárně tuto částku
vyplatili?
Zpáteční cestu chce Petr zvládnout lodí, aby ušetřil za letenku. Kudy vede nejkratší lodní
spojení a kolik kilometrů přibližně měří? Jak dlouho může trvat tato cesta podle tvého
odhadu?

