
6. B  | Plán samostudia pro žáky na od 25. března do 3. dubna 2020
abychom vám ulehčili rovnoměrně si rozvrhnout práci, máte látku rozepsanou do dnů podle rozvrhu

Matematika (prezentace k tématům budou postupně uloženy na MOODLu)
Osová souměrnost - osově souměrné útvary, čtvercová síť, uč. str. 120 - 125
Dělitelnost přirozených čísel - násobek, dělitel, uč. str. 131 - 135

Český jazyk
Věřím, že už jste zvládli třídění zájmen podle druhů. Nyní je budeme procvičovat.
!!!!!!!!!!!! Při práci do PS si vždy napiš datum ke cvičení, do školního sešitu si poznač také datum a hlavně číslo strany a 
číslo cvičení.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nutné
Další info, výklad a řešení cvičení budu posílat formou mailu - tak jak už spolu celou dobu pracujeme.

čtvrtek 26.3. pracovní sešit
PS str. 25 cv. 1 - vypiš pod sebe všechna zájmena do školního sešitu a urči jejich druh (osobní, přivlastňovací.....)
str. 25 cv. 2 procvič pravopis přímo do PS
str. 26 cv. 3 doplň tabulku - dej zájmena do pádů - pokud nevíš v prvním sloupečku jdou pod sebou v prvním 
pádě tato zájmena JÁ, TY, ON, MY, VY, ONI  a ty pak skloňuj

úterý 31. 3.  práce s učebnicí český jazyk 6
str. 43 cv.3 opiš do sešitu, doplňuj správně zájmena. Zkus poprosit dospělé, abyste si přísloví vysvětlili.
str. 44 cv.4 rozděl do dvou sloupečků příslovce a zájmena, pracuj do sešitu, pamatuj: zájmena můžeme sklo-
ňovat měnit tvary podle pádů - nic, bez ničeho, k ničemu..... u příslovcí to nelze
str. 44 cv.5 zopakuj si skloňování zájmena JÁ, 2.a 4.pád mě VAŠKA, 3.a 6. pád mně VAŠKOVI
str. 44 cv.6 opiš do sešitu (tvar s sebou, když se něco třeba vezmu s sebou, tvar sebou např. pohyb vlastním 
tělem - trhl sebou, když zahřmělo)

čtvrtek 2. 4. práce s učebnicí český jazyk 6
str. 46 pečlivě si pročti tabulku o skloňování zájmen podle vzorů TEN a NÁŠ
str. 46 cv. 2 opiš do sešitu, pozor na délky hlásek za naším x pojedu k našim
str. 48 pročti tabulku skloňování zájmen můj, tvůj, svůj - pozor na tvary mými, svými - jako mladými
str. 49 opiš cv. 2 a 3 do sešitu

Anglický jazyk

Zdravím šestáky!
Díky karanténě jsem první materiály dala k dispozici až ve čtvrtek 19. 3., nepředpokládám tedy, že úkoly 
z toho dne jsou už hotovy, proto vám na ně nechám čas v tomto týdnu a přidávám následující:
- Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména /zápis na Moodle/, použití neurčitého členu a/an a some
- ústně cvičení v učebnici str. 45, cv. 5 /řešení na Moodle/
- pracovní sešit str.35, cv.4 – vypsat názvy potravin do příslušného sloupce /řešení na Moodle/
- pracovní sešit str.35, cv.5 – doplňte a/an nebo some /řešení na Moodle/
- v časopise R+R si nalistujte str 34, kde je Valentine´s sudoku – zkuste vyřešit a pod tabulkou doplňte správ-
ná slova k obrázkům /použijte slova z tabulky sudoku/, na str. 35 je úkol 3 Safe phone words – přesmyčky slov 
týkající se bezpečného provozu vašeho mobilu. Vyluštěná slova doplňte do tabulky.

(další předměty na další straně)
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Fyzika (Prezentace k tématům budou uloženy na MOODLu)
Čtvrtek 26. 3. Pokud ještě nemáte, dopište do cvičných sešitů, (na novou stránku, tak jak jste zvyklí) - LABO-
RATORNÍ PRÁCI – Měření hmotnosti na rovnoramenných vahách – najdete ji v prezentaci na MOODLu 

Úterý 31. 3 Pokračovat v zápisu do školního sešitu MĚŘENÍ TEPLOTY - Změna objemu kapalin a plynů při 
zahřívání nebo při ochlazování str. 5 - 8 z prezentace (MĚŘENÍ TEPLOTY) 

Čtvrtek 2. 4 a úterý 7. 4. 2020 
Vyhledejte v učebnici v encyklopedii nebo na netu, jak se měřil čas v historii a připravte si prezentaci na papír 
A4. Obrázky můžete nakreslit nebo vytisknout a nalepit podle možností. Nadpis /MĚŘENÍ ČASU V HISTO-
RII/ i text napište rukou (pěkně). Odevzdáte mi to, až se vrátíme do školy a já vám to oznámkuji. 

Dějepis (vše na moodlu)

23. 3. Homérské období

27. 3. Řecké náboženství

31. 3. Řecká kolonizace

3. 4.  Sparta

Zeměpis (vše na moodlu)

Postupně vkládám na Moodle prezentace a zápisy. Přidám i pracovní listy a práci v učebnici. Do aktualit na Mo-
odle píšu zprávy, co a jak je potřeba. Zadání úkolů je přímo součástí zápisu nebo pracovního listu. Upozorňuji, 
pokud se má pracovní list odeslat, je potřeba to udělat. Díky odpovědím v pracovním listu poznám, jak jste učivo 
zvládli a jestli pracujete. Přeji všem hodně sil a zdraví. Vydržme pracovat. Pokud by vznikl nějaký problém či do-
taz, pište mail na radek.masar@zsbanov.cz

23. 3. pondělí - prezentace Podnebí 1

25. 3. středa - zápis Podnebí 1

30. 3. pondělí - prezentace Podnebí 2 -zápis Podnebí 2

1. 4. středa - úkol na pracovním listu

Přírodopis (zápisy na moodlu)

Středa 25. 3.: Hmyz – stavba těla str. 76-77, zápis MOODLE

Pondělí 30. 3.: Rozmnožování hmyzu str. 78-79, zápis MOODLE

Co byste měli umět: popisujete vnější a vnitřní stavbu těla hmyzu, rozpoznáte různé typy ústních ústrojí a 
jejich přizpůsobení se různému druhu přijímané potravy, uvedete rozdíl ve způsobu rozmnožování hmyzu s 
proměnou nedokonalou a s proměnou dokonalou – jednotlivé fáze proměny od vajíčka po dospělce

Středa 1. 4.: Vážky str. 80-81, zápis MOODLE

Co byste měli umět: popíšete stavbu těla vážek a jejich přizpůsobení se vodnímu prostředí, rozlišujete a po-
jmenováváte hlavní zástupce tohoto řádu

 Pokud budete mít jakýkoli dotaz pište na: jiri.suchy@zsbanov.cz


