6.A
Pondělí 16.3.
Angličtina
Skupina Hlušičková




Pomocí slovíček, která známe, napsat do školního sešitu 8 vět v minulosti o tom, jak jste
strávili jarní prázdniny. ( použít věty kladné i záporné).
V pracovním sešitě 27/3 – vymyslet podobné věty – vždy na každý den jednu větu kladnou a
jednu zápornou.
Zopakovat si nepravidelná slovesa, která jsme měli ps

Skupina Hubková
1. procvičovat slovíčka 3B - do školního sešitu napiš 8 libovolných vět v minulém čase s použitím
slovíček 3B + Holidays
2. doplnit všechna cvičení PS 26,27 - i poslech (máte již mít vše kromě poslechu)

Skupina Urbanová
1. uč. str.40/ 1 přečíst článek Holidays
2. uč. str.40/ 2a napsat do školního sešitu

Skupina Mederly



Workbook (cvičeni) strana 28 cvičeni 1- doplnit tvar past simple sloves
Workbook (cvičeni) strana 29 cviceni 5- doplnit report s použitím past simple (minulý čas)

Odpovědi k cvičení ve formátu níže do středy 18.3 prosím o poslaní na můj email :
Cvičení 1\28
1. stole
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
Cvičeni 5\29
Text: On Tuesday 13 February, at eight ……………………………………………………..

Skupina Bendlová
Do školního sešitu opsat dopisy str.37cv.7. Doplnit slovesa v minulém čase a 1. dopis přeložit.

Matematika
Připomínám, že před prázdninami jste dostali za úkol dokončit pracovní sešit na str. 110 cv.
7, druhý řádek a str. 111 cv. 8. Kdo ještě nemá, urychleně dokončí. Pracovní list pod
bodem
č. 2 Dělitelnost (úkoly 1 a 2). Prac. list pod bodem č. 3 Geometrie (úkol 1).

Vv holky
Skládání origami
- zvol si libovolnou skládačku
- nauč se postup (příp. si návod vytiskni nebo nakresli)
- 1 výrobek odevzdej po návratu do školy
- počítej s možností, že ostatní budeš svůj výtvor učit skládat

- inspirace - např.: http://www.origamido.cz/origami-navody/

Dějepis
Na samostatný papír vypracovat tyto otázky:
1. Co to byl peloponéský spolek?
2. Jak se jmenovaly athénské mince? Jakou měnou se platí v Řecku dnes?
3. Jak vznikla polis?
4. Kde nejčastěji vznikaly řecké kolonie?
5. Jaké důsledky měl dovoz levného obilí z kolonií?
6. Jak končily tyranidy?
7. Spartský nebo athénský politický systém – který považuješ za demokratičtější a proč?

Informatika
1) Úkol
Zadání:
a)
Vytvořte v excelu tabulku, do které zadáte do jednoho sloupce názvy 8 animovaných filmů (třeba
vašich oblíbených), do druhého sloupce zadejte jejich návštěvnost (počet lidí, kteří film navštívili)
za libovolné (ale stejně dlouhé období). Do druhého sloupce zadejte celkové tržby z návštěvnosti
jednotlivých filmů (výši tržeb – peníze získané z prodeje lístků - zadávejte ve stejné měně).
b)
U obou sloupců pomocí funkce suma a průměr vypočtěte a zadejte do tabulky průměrnou a
celkovou návštěvnost a průměrnou a celkovou výši tržeb.
Dále k tabulce vložte dva obrázky, které se týkají filmů z tabulky. Obrázky ohraničte libovolnou
barvou.
Celou tabulku vhodně ohraničte a naformátujte (barvy buněk, zarovnání, atd.)
Vypracovaný úkol mi pošlete zpět na dusek@zsunhost.cz.
Vypracovaný soubor pojmenujte následovně:
1.úkol-filmy-Jan Vopička (zde napiště vaše jméno a příjmení)-6.A
Přeji vám pohodově zvládnutý úkol a třeba vás nalezené „animáky“ budou inspirovat k jejich
shlédnutí..
Pozn. Jako zdroj pro vyhledávání filmů můžete použít např.
https://www.kinobox.cz/zebricky/nejlepsi/filmy/animovane/2020

Úterý 17.3
Čeština
Do školního sešitu na mluvnici cvičení z učebnice : 69/4, 70/1,5, 72/3

Vv kluci
Nakreslit jarní květiny.

Čeština



Poslední hodinu jsme četli o Lassie – napište svými slovy do sešitu na literaturu, co vše si z
příběhu pamatujete.
Protože máte čítanky ve škole, budete po dobu domácí výuky číst Staré řecké báje a pověsti

http://www.londynska.cz/plany/201403110932eduard-petiska-stare-recke-baje-a-povesti.pdf
Přečtěte si Prometea – 1. báji a odpovězte na tyto otázky :
1. Z čeho udělal Prométheus prvního člověka a kdo dal člověku ducha?
2.Čim Prométheus rozhněval boha Dia?
3.Jak tento čin Zeus potrestal?
4.Kdo to byl Pandora?
5.Jaký byl Prométheův trest?

Matematika
Pracovní list pod bodem č. 2 Dělitelnost (úkoly 3 a 4), prac. list pod bodem č. 3 Geometrie
(úkol 2)

Středa 18.3.
Přírodopis
1. Udělat samostatně test les písemně do sešitu.
2. Pozorovat ptactvo na zahradě, za oknem, na procházce (když nebude karanténa) a zkusit psát, co
je to za druh, např. Sýkora modřinka.

Angličtina
Skupina Hlušičková



Procvičování online : https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
UNIT 3 (pokud by nešlo spustit, zadejte do google.cz project online practice - druhý odkaz)
Učebnice 35/7 – napsat věty v minulosti o věcech, které měl muž v kapse, dělali jsme
částečně ve škole, napsat vše do školního sešitu

Skupina Hubková
1. procvičování on-line:
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
UNIT 3 (pokud by nešlo spustit, zadejte do google.cz project online practice - druhý odkaz)

2. učebnice strana 35/7 - napsat do sešitu 8 vět v minulém čase o muži, jehož věci se našly v bundě,
použijte slovesa z nabídky v rámečku a dejte do minulého času

Skupina Urbanová
PS- str. 32/1,2,3,4

Skupina Mederly



Workbook (cvičeni) strana 30 cvičeni 2- spojit otázky a odpovědi
Workbook (cvičeni) strana 30 cvičeni 3- doplnit otázku k odpovědi

Odpovědi k cvičení ve formátu níže do patku 20.3 prosím o poslaní na můj email :
Cvičeni 2\30:
1. D
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
Cvičeni 3\30
1. Where did you go on holiday?
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .

Skupina Bendlová
Přečíst v učebnici článek s. 38 Mut´s Holiday a zapsat slovíčka - PS s. 82 Mut´s Holiday.

Matematika
Test na rozklad na součin prvočísel – pod bodem číslo 5. Prac. list pod bodem č. 2 Dělitelnost
(úkol 5), prac. list pod bodem č. 3 (úkol 3).

Zeměpis
Úterý + Středa – 6.A Zeměpis – původně měla být skupinová práce „oceány světa“ – bude po
karanténě, žáci si zopakují ze sešitu základní údaje o oceánech světa + nově zpracují do sešitu
polární oblasti – Arktida a Antarktida, oranžová učebnice 14-21, do sešitu vypracuji a po ofocení
pošlou na školní email polacek@zsunhost.cz, do předmětu emailu „zeměpis – třída – jméno“
1.
2.
3.
4.

Kde se rozkládá Antarktida a Arktida
Co mají společného a jaké jsou základní rozdíly mezi těmito částmi světa?
Které druhy rostlin a živočichů zde žijí?
Popiš obyvatelstvo Arktidy a Antarktidy.

Dějepis


Na papír : Oprav text tak, aby odpovídal pravdě: Typickými městskými státy antického
Řecka byly Athény a Sparta. Výchova ve Spartě byla zaměřena k utváření harmonické
osobnosti. V Athénách byla mládež naopak vedena k boji. V čele Athén stály dva králové,





dále zde existovala rada pěti set, jejíž členové byli voleni, a rada starších nad 50 let. V čele
Sparty stálo 9 archontů, dále zde existovala rada starších a shromáždění všech obyvatel
Sparty starších 30 let.
Athénským zákonodárcem byl Solon, urči, která tvrzení o jeho zákonech jsou pravdivá:
1. Rozdělil obyvatelstvo podle původu.
2.Zrušil dlužní otroctví.
3.Rozdělil obyvatelstvo podle majetku.
4.Rozdělení obyvatelstva do tříd mělo vliv na službu ve vojsku.
5.Rozdělení určovalo přístup k úřadům.
Podívat se na video https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk

Hv
Zjistit, jakého zpěváka/zpěvačku/hudební skupinu má rád někdo z nejbližší rodiny (máma, táta,
starší sourozenec) a udělat na něj/ni referát – vlastní rukou vypsat na papír, ne pouze kopie z
internetu, případně připojit fotografii.

Čtvrtek 19.3.
Vob





Do školního sešitu mi napiš svoje vyjádření k našemu projektu o Unhošti - jestli tě projekt
zaujal, co se ti případně nelíbilo, co bys zlepšil, jak se ti pracovalo ve skupině, jestli bys
ještě někdy nějaký projekt v občance chtěl dělat atd, zkrátka cokoli tě napadne.
Učebnice strana 74-75 přečti si o všech těchto osobnostech.
Odpověz do sešitu na tyto otázky : Chyběl ti v galerii na str.74 a 75 někdo, koho považuješ
za významného? Proč jsou některé významné osobnosti široké veřejnosti skoro neznámé?
Kdo bude mít zájem, může si na youtube dokoukat dokument o N. Wintonovi – Síla
lidskosti. https://www.youtube.com/watch?v=JkDBVYWB7Ik

Matematika
Test na rozklad na součin prvočísel – pod bodem číslo 6. Prac. list pod bodem č. 2 (úkoly 6 a
7), Prac. list pod bodem č. 4 (úkoly 4,5,6).

Čeština



Pracovní sešit 38/2 ( asi se Vám to nevejde do pracovního sešitu, pište tedy do školního na
mluvnici), 38/4
do školního sešitu vymyslet 10 PkS a 10 PkN a použít je ve větě – např. mlsná (PkS) kočka
- věta Mlsná kočka vyskočila na stůl a sežrala všechno maso.

Pátek 20.3.
Čeština
Mluvnice


.Doplňte vhodné přívlastky shodné i neshodné ke slovům:
potok, báseň, schody, hokejisté, plot, divadlo, kniha, loď, kolo, král, pes ( př. Dřevěný stůl
- stůl ze dřeva, slaná voda – voda z moře)



Vyhledejte ve větách přívlastky a určete, zda jsou shodné nebo neshodné -

Po prvním přečtení pro mě byl dopis velkou záhadou.
Babička zadělávala ve velké míse těsto na koláče.
Tomáš z Jablonce pracoval na velké farmě.
Můj pes umí výborně chytat lítací talíř z plastu.
Čtvrtý díl seriálu dávají pozdě v noci.
Kamarádím se i s bratrovými vy.
To je kolo našeho Mirka.
Jízda vlakem se nám líbila.
Potřebujeme koupit novou skříň.
Na zimu mi babička uplete svetr z vlny.


Místo přívlastku shodného užijte přívlastku neshodného a naopak
Kvůli dětským přáním – kvůli přáním _________________________.
Prsten ze zlata - _________________ prsten.
Tyčinka s oříšky - _________________ tyčinka.
K psí boudě – k boudě _________________.
Proud v moři - ___________________ proud.

Sloh
Do sešitu na sloh mi napište návod na to, jak se hraje Vaše oblíbená společenská hra, kterou hrajete
doma nebo jste ji hráli na táboře ( karty, desková hra, pexeso…) - jako když ji vysvětlujete někomu,
kdo ji vůbec nezná, nezapomeňte na začátek uvést, co vše ke hře potřebujete, kolik ji může hrát lidí
atd.

Přírodopis
Vypracovat referát na vybrané zvíře v lese (název, obrázek, zařazení v systému živočichů, stavba
těla co žere, kde přesně žije, mláďata, apod. Minimálně na A4), vložit do sešitu.

Angličtina
Skupina Hlušičková





Pracovní sešit 29/5 – přepsat odstavec v minulém čase
Pracovní sešit 30/2 – přiřadit k otázkám správné odpovědi
Pracovní sešit 68/2 – doplnit slovíčka
Do školního sešitu cvičení z učebnice 42/ 1

Skupina Hubková
1.vypiš slovíčka 3C + Holiday problems do slovníčku
2. nepravidelná slovesa - učebnice 36/1 spoj věty a obrázky (s pomocí slovíček 3C) do sešitu
3. nepravidelná slovesa - v PS str. 28/1 doplň křížovku
všechna nepravidelná slovesa najdeš v seznamu na obalu pracovního sešitu PS

Skupina Urbanová
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
Level 2 , pak Unit 3, pak Grammar
pokud vám nepůjde odkaz otevřít – na google.cz zadejte project online practice a otevřete druhý
odkaz, je také link na webu školy

Skupina Mederly


Workbook strana 27 cvičeni 4- napsat 2 vety ke každému přikladu, kladnou a zápornou.

Odpovědi k cvičení ve formátu níže do pondělí 23.3 prosím o poslaní na můj email :
Cvičeni 4\27
1. I stayed on a campsite
I didn’t stay at a hotel.
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .

Skupina Bendlová
Pracovní sešit s. 29 cv.5 . Přepsat v minulé čase. Opakovat si probraná nepravidelná slovesa.

Fyzika
Jak kdybychom podobnou situaci čekali, viďte? Pojďme tedy z dobrovolného DÚ učinit DÚ pro
všechny. 
Téma týdne: Čas, měření času
ÚKOL 1:
Zadání připomenu:
 vyrob vlastní hodiny – vodní, přesýpací ……. Inspiruj se na internetu. Návod jsem našla
i v PS přírodovědy pro 4. třídu. Tak to my, šesťáci, zvládneme přece také .
Odměnou za funkční hodiny bude 1. Nezapomeňte je donést do školy, až uplyne doba domácí
školy. Děkuji.
 Kdo nemá splněno (a vlastně i ten, kdo má, tak se může pochopitelně přidat s dalším kouskem)
a známka 1 se mu bude hodit, vytvoří vlastní měřidlo délky s vlastními jednotkami (poučili
jsme se od spolužáků a víme, že lepší je 1 menší a 1 větší jednotka), které lze ověřit (přišli jste
s několika
skvělými
nápady,
takže
ostatní
se
jistě
inspirovali
a pokusí se o vlastní návrh a realizaci). Projekt završte měřením 5 věcí doma – zaznamenejte
vaše měření (do sešitu nebo projekt na papír). Podrobný popis jste dostali
a měli byste jej mít vylepený v sešitě.
ÚKOL 2:
Pro tento týden mám pro Vás připraveno několik otázek, na které hledejte odpovědi: využijte
učebnici (s.95 – 99), internet.
Můžete si otázky vytisknou nebo opsat – nechám na vaší úvaze a možnostech
– a s datem 19.3. či 20.3. je vlepte a vypracujte do sešitu školního:
Závěr z minulé hodiny: Měření času je založeno na dějích, které se pravidelně opakují.
 Z čeho je odvozena základní jednotka času sekunda – označení: s ?
 Uveď typy měřidel času – k čemu se nejčastěji používají?
 Na čem je založeno měření času u jednotlivých hodin?
 Na čem záleží, jak rychle se kyvadlo kývá?
 Čím je ovlivněno měření času stopkami?
 Čím je dáno, že ve státě/zemi nastává poledne?
 Na kolik časových pásem je rozdělena Země? Jak jsou pásma široká?
 Jak často máme přestupný rok? Proč?

ÚKOL 3: Procvič si převody jednotek času https://www.skolasnadhledem.cz/game/2949
Váš sešit mi po uplynutí období „doma škola“ půjčíte k nahlédnutí, abych mohla vaši práci náležitě
ocenit.
Děkuji za vaši práci a píli.
Mějte se hezky. Lada Pospíšilová

Pracovní činnosti
Vyrob si velikonoční vejce z toaletního papíru:
https://lepsija.cz/originalni-velikonocni-dekorace-vyrobte-obri-kraslice-z-toaletniho-papiru-abalonku/

Tělesná výchova
Referát – jakých největších úspěchů dosáhli čs. fotbalisté na Olympijských hrách

