UČIVO PRO 6. ROČNÍK
Český jazyk
Mluvnice
Napiš do sešitu – str. 71, cv. 2, 3;
– str. 76, cv. 3.
Sloh
Napiš do školního sešitu – str. 76, cv. 4a, b).
Literatura
Přečíst a zapsat do sešitu – str. 127 – 135.
Dějepis
84 – Athény v době Periklově – přečíst a zodpovědět otázky za článkem.
86 – Peloponéská válka – přečíst a zodpovědět otázky.
86-88 – Makedonská nadvláda a konec řecké samostatnosti – přečíst.
Mgr. Eva Lauberová
Matematika – geometrie
Zpracuj 96/E/1,2,3
Výšky trojúhelníku 96 - 108
Zeměpis

Výškové stupně v krajině, jak se vyvíjela příroda povrchu Země – udělej výpisy
z jednotlivých témat.
Mgr. Miloslav Antony
Fyzika
Pascalův a Archimédův zákon.
Energie, druhy energie, zákon zachování energie, práce, výkon, příkon.
Základní informace o zvuku.
(Udělejte si výpisky!!!)
Samostatná práce: Jaké energie využíváme v domácnosti. Na A4 (1. str: název,
jméno, datum, 2. str: vlastní text, 3. str: případné obrázky).
Odevzdáte, až přijdete do školy. Bude to známkované!
Mgr. Pavel Mader
Anglický jazyk
Učebnice str. 55 – opakování: vazba THERE IS X THERE ARE.
Pracovní sešit str. 47, cvičení 2.
Pracovní sešit str. 47, cvičení 3 – utvoř věty.
Slovíčka 5D.
Amálie Relichová, DiS

Přírodověda
Význam rostlin v přírodě str. 73-74, pouze přečíst. Zelené organismy nejsou
jenom rostliny – sinice str. 77, přečíst a odpovědět na otázku číslo 1.
Mgr. František Hořínek
Občanská výchova
K 7. 4. a 14. 4. si připrav 1 pozitivní aktualitu bez spojitostí s koronavirem a
zašli ji e-mailem na adresu: skolabuk@seznam.cz. Nejlepší (obsahem a formou)
budou patřičně ohodnoceny. (Ctrl+C a ctrl+V používej s rozmyslem.)
Informatika
Otevři si na internetu program Tinkercad, přihlas se a zkonstruuj ježka v kleci
dle návodu https://www.youtube.com/watch?v=NopsGPyIUEw. Ježka exportuj
a pošli na adresu: skolabuk@seznam.cz. Nejlepší práce budou po zásluze
oceněny a povedení ježci i s klecí budou vámi vytištěny po návratu do školy.
(Navíc si můžete přečíst něco od Jaroslava Foglara. Může to být i komiks.)
Mgr. Erich Kříž

