Rozpis úkolů k samostudiu: (pokud máte možnost, zápisy do sešitů

6. třída

Čj - mluvnice

ČJ - sloh
Čj - literatura

Matematika

Anglický jazyk

Dějepis
Zeměpis

si můžete vytisknout a vlepit) Dále využívejte online zdroje:
onlinecviceni.cz, skolasnadhledem.cz, nadalku.msmt.cz, e-knihy volně ke
stažení, výukové pořady České televize)
Do ŠS procvičujeme přídavná jm. - str. 72 cv. 5b - za spojení opět napsat
vzor + str. 92 cv. 2 - dopsat zbytek cvičení. Zápis do ŠS:
viděl ji - tu = i, mluvil s ní - s tou(naší) = í, šel k ní - k té (naší) = í, byl s
ním - tím (naším) = í - napsat na jednotlivé řádky (budou 4); přečíst
tabulky na str. 93, 94, 95; do ŠS vypracovat ze str. 94 cv. 1 - 4 řádky.
Přečíst v učebnici text na str. 154 - uvědomit si, že se jedná o popis, není
to popis věci, ani člověka, ale děje (něco se odehrává).
Přečíst text na str. 19, odpovědět na otázky 1 a 2 do sešitu literární
výchovy + namalovat představu "ufona".
Osově souměrné útvary str. 31/1, 2; Trojúhelník - přečíst vnitřní a vnější
úhly str. 33; Zápis výkladový sešit: trojúhelník - součet vnitřních úhlů
trojúhelníku - rámeček str. 35; druhy trojúhelníků rámeček str. 36
Napsat slovíčka do slovníčku 20., 21.lekce, UČ přečíst str. 38/1 - opsat
do sešitu žlutou tabulku 38/2 - číslovky násobné, PS 38/1,2,3,4.
Opakovat Athény, Spartu, číst v uč. 77-79, pustit si na youtube.com "Byl
jednou jeden člověk - 06 Periklova doba"
1) Odkud a kam vanou větry - přečíst uč. str. 53, 2) Stupnice rychlosti
větru - str. 54, 3) zápis do sešitů - Odkud a kam vanou větry - str. 55
žlutý rámeček

Seminární práce – kritéria hodnocení

Přírodopis

Seminární práce
1. list : Název práce, jméno a příjmení, školní rok, obrázek
2. list : Obsah (názvy kapitol, strana)
3., 4. list : Text rozdělěný do kapitol
5. list : Zdroje (knižní – název a autor, internetové – zkopírovaná
adresa)
6. list : Slovník (význam cizích slov)
7. list : Příloha (obrázky, fotky s popisky)
Nezapomeň na číslování stran !
Písmo: Arial, velikost 12, nadpisy velikost 14, zarovnání do bloku
Práci je možné napsat ručně
Téma: Botanika (fotosyntéza, řasy, mechorosty, plavuně, přesličky,
kapradiny, cykasy, jinany, jehličnany, houby, lišejníky)

Fyzika
Tělesná výchova

konzultace na: ucitelka.in.zsdp@seznam.cz ( konzultace témat,
průběžná kontrola práce) hledat:
www.skolasnadhledem.cz;
tělesa(www.skolasnadhledem.cz/2931); převody jednotek délky,
objemu, hmotnosti
Ranní rozcvička - 20 dřepů, 20 kliků, 20 angličáků, 1 min. "prkno"

