
6. B  | Plán samostudia pro žáky na 18. - 29. 5. 2020
abychom vám ulehčili rovnoměrně si rozvrhnout práci, máte látku rozepsanou do dnů podle rozvrhu

Matematika (bližší informace, včetně prezentací a pracovních listů, budou uloženy na MOODLu)

vnější úhly trojúhelníku, stupně, minuty

rozdělení trojúhelníků dle úhlů a stran

rovnostranný trojúhelník

Český jazyk  
Dokončíme učivo o slovesech a začneme pomalu větnou skladbu - podmět a přísudek
Úterý 19. května  |  Slovesný čas - opiš oranžovou tabulku na str. 61, vypracuj cv. 1 na str. 61. | Procvič i pravopis v PS 
str. 32 cv. 2a,b. Řešení pošlu nejpozději ve středu.

Čtvrtek 21. května  | Učivo o podmětu a přísudku - ve čtvrtek budou na MOODLe vystavena výuková videa na po-
chopení učiva. Dobře prohlédněte.  Ze str. 68  z učebnice si opiš oranžovou tabulku – co je podmět, co je přísudek. Udělej 
cv. 2, str. 68 učebnice a cv. 3, str. 69. Řešení pošlu nejpozději v pátek. Je toho docela dost, můžeš si něco nechat i na pátek.

Úterý 26. května  | Složitější případy shody přísudku a podmětu | Opiš si dolní tabulku b) shoda přísudku a podmětu. 
Snaž se zapamatovat hlavní pravidla. Procvičuj potom v učebnici str. 70 cv.1,2,3. (Cv. 2 Např.  Noviny, časopisy a po-
hlednice se prodávaly ve stánku s denním tiskem. !!! Všude musí být minulý čas!!!). Řešení pošlu nejpozději ve středu.

Čtvrtek 28. května  | Procvičování v PS str. 35 cv. 2,3,4. Řešení pošlu nejpozději v pátek. | POZOR – ve čtvrtek 28.5. až 
vše procvičíte, ne dříve, odeslat ke kontrole | cv. 5 ze str. 36 v PS  a ze str. 31 cv. 7 – vytvoř pouze první dvě věty podle 
vzoru. Např. zájmeno - podstatné jméno - sloveso - předložka - přídavné jméno - podstatné jméno
Moje sestra píše u kuchyňského stolu.
Důležité třídní info, které platí do všech předmětů: žádné sešity a pracovní listy z letošního školního roku nevyhazujte. 
Pečlivě uschovejte a mějte připravené na září, budete se k nim s učiteli většinou vracet.

Anglický jazyk Vše na Moodle (pokyny, řešení, zápisy, odkazy).

Pondělí 18. 5. | Slovní zásobav PS na str. 78 Unit 4 oddíl D, Culture, English across the curriculum (barevně si 
vyznačte slovíčka, která neznáte a která je třeba se naučit)

Úterý 19. 5. | Slovní zásoba– slovesa na téma Cooking (zápis na Moodle) vytiskněte nebo opište do sešitu
Song v uč. na str. 55, nahraďte obrázky v písničce slovem a zkontrolujte si podle poslechu na Moodle správnost 

Čtvrtek 21. 5. | Můj recept- Vyberte si nějaký jednoduchý a ne moc dlouhý recept na jakýkoliv pokrm (po-
raďte se s maminkou), ten napište v krátkých bodech v češtině a ty pak přeložte do angličtiny. Použijte sl. 
zásobu z minulé hodiny. Českou i anglickou verzi mi pošlete na mail.

Pátek 22. 5. + Pondělí 25. 5. | CD – ROMv pracovním sešitě , projeďte si především úkoly ze slovní zásoby a 
gramatiky 

Úterý 26. 5. | Unit 5– str. 56 slovní zásoba poslech viz Moodle + PS str. 78 Unit 5 odd. A | PS str. 44, cv. 2, 3

Čtvrtek 28. 5. | How questions– zápis na Moodle | PS str. 45, cv. 4, 5, 6 – srozumitelné zadání u každého cvičení

Pátek 29. 5. | The United Kingdom– poslech na str. 57 viz Moodle, doplňte chybějící slova a přeložte si text 
Ústně cvičení 6 – najděte chybný údaj ve větě a opravte podle předchozího poslechu.

                                                                 (další předměty na další straně)
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Přírodopis (zápisy na moodlu)

pondělí 18. 5. – Brouci dokončení (učebnice str. 94,95 znovu pročíst, zápis z Moodle),
od tohoto dne máte k dispozici prezentaci Hmyz s proměnou dokonalou na Moodle, průběžně si ji prochá-
zejte jako přípravu na test, který bude v červnu

středa 20. 5. – Dvoukřídlí – křížovka na Moodle (práce s textem v učebnici str. 96-98), vyplněnou křížovku 
pošlete ve středu 20. 5. na můj mail jiri.suchy@zsbanov.cz

pondělí 25. 5. – Dvoukřídlí (učebnice str. 96-98 znovu pročíst, zápis z Moodle)

středa 27. 5. – Blanokřídlí – křížovka na Moodle (práce s textem v učebnici str. 99-101), vyplněnou křížovku 
pošlete ve středu 27. 5. na můj mail.

Nabízím konzultaci přes ZOOM. Zájemci mi pošlou email a já naplánuji setkání.

Fyzika (Prezentace k tématům budou uloženy na MOODLu)
HUSTOTA LÁTKY | Podívejte se na pořady české televize, najdete je na adresách: 
https://edu.ceskatelevize.cz/hustota-vody-5e441a3ef2ae77328d0a6a23
https://edu.ceskatelevize.cz/pokusy-s-vejci-5e4425482773dc4ee413a179
https://edu.ceskatelevize.cz/hustota-5e44256d2773dc4ee413a20d
Vyzkoušejte si pokusy, které jste viděli v pořadech ČT, můžete je vyfotit, poslat mi to a napsat, co se vám líbilo, 
co vás zaujalo, komu jste je ukazovali atd.

Čtvrtek 21. 5. 
Přečtěte si v učebnici kapitolu HUSTOTA LÁTKY str. 86 – 91 a z prezentace na MOODLu si opište do školního 
sešitu na novou stránku zápis str. 2 a str. 3 

Úterý 26. 5. a čtvrtek 28. 5. 2020
Do cvičného sešitu si postupně opisujte zadání příkladů z prezentace, na každou stránku jeden příklad. V září se 
naučíme společně příklady počítat. Nevyhoďte sešity do fyziky!!!

Dějepis (vše na moodlu)

19. 5. Vypracuj a pošli úkoly z minulého období. Jedná se o tyto dva úkoly: nakreslené hlavice sloupů a vypsa-
né charakteristické vlastnosti řeckých bohů. Oba úkoly vyfoť a pošli na email  miroslav.gazdik@zsbanov.cz  - 
bude započítáno do konečného hodnocení. Splňte co nejdříve

22. 5. Zopakuj celé starověké Řecko

26. 5. Starověký Řím-zápis moodle

29. 5. Starověký Řím

Zeměpis   všechny informace a materiály jsou na moodle, sledujte fórum „Novinky“

po 18. 5. Opakování - moodle test - polární kraje - Středomoří

st 20. 5. Pouště - prezentace a zápis

po 25. 5. Savany - prezentace a zápis

st. 27. 5. Tropický deštný les - prezentace a zápis

https://edu.ceskatelevize.cz/hustota-vody-5e441a3ef2ae77328d0a6a23
https://edu.ceskatelevize.cz/pokusy-s-vejci-5e4425482773dc4ee413a179
https://edu.ceskatelevize.cz/hustota-5e44256d2773dc4ee413a20d

