Domácí práce pro týden 30. brezná – 3. dubná 2020
VI. A – tř. učitel Bc. Tomáš Válík (valik@krestanka.cz)

Třídní učitel
valik@krestanka.cz

Český jazyk
prochazka@krestanka.cz

Zdravíčko dětičky  Jelikož úkolů je spousta a domácí výuka ještě nějaký čas
potrvá, je na čase si domácí pobyt nějak zpříjemnit. Vyhlašuji třídní soutěž –
Pomáháme rodičům. Během příštího týdne (pondělí-čtvrtek) se snažte co nejvíce
pomáhat rodičům. Za každou aktivitu si napočítejte bod (vynesení odpadků,
umytí nádobí, úklid pokojíčku atd.) Vaše snažení můžete zdokumentovat.
V pátek mi pak napište e-mail, kolik bodů jste získali.
Vítěze čeká odměna ve škole 
 M – procvičování pravopisu; na stránkách
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-6-trida si procvičujte
online různé pravopisné jevy; pokud se políčko s odpovědí zazelená,
odpověď je správná (lepší je zaregistrovat se – vpravo nahoře)
 M – slovesa (viz příloha); vytisknout a nalepit nebo přepsat do školního
sešitu (mluvnice) + vypracovat cvičení
 S + L – nová látka nebude; potěší mě, když si budete denně alespoň 20 minut
číst knížku podle vlastního výběru – zkuste nahlas a někomu; můžete si
samozřejmě udělat i záznam do čtenářského deníku
 konzultace možná telefonicky – 775 362 359, popř. WhatsApp



Anglický jazyk
nesporova@krestanka.cz



Německý jazyk
skasko@krestanka.cz







Matematika
vojnovic@krestanka.cz

Dějepis
doskova@krestanka.cz

Přírodopis
kosacka@krestanka.cz








vytvoř projekt "My Holiday" (Moje prázdniny)
- inspiraci hledejte v učebnici str. 43 - na nelinkovaný papír A4 vypracuj
projekt na téma "Moje prázdniny" (letní, zimní - to je na Tobě). Používej
minulý čas a pomocí fotek / obrázků popiš dovolenou nebo prázdniny, které
se Ti opravdu líbily. Napiš minimálně 10 vět, vyfoť a pošli mi na e-mail.
Doplň všechna cvičení v pracovním sešitě na str. 31.
z PS str. 24/14, 15,16, 17 upevňování přídavných jmen, členů rodiny/poslat
foto
UČ – str. 33/13, projít ústně; 34/15 do sešitu
vše si uchovávejte; občas sledujte i zprávy v Bakalářích
pro Toma Motáčka:
Die Schulsachen – krátký test viz příloha, vyfoť a pošli zpět (mail nebo
Messenger) nejpozději do 3. 4. 2020
v rámci procvičování PS – 20/1,2; 21/ 4

odpověz na otázky v příloze a pošli jako přílohu k oznámkování (do 3. 4.)
přečíst uč. str. 46 oranžovou tabulku a zapsat do ŠS
uč. str. 47/ 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 + PS 42/2.11, 2.12, 3/2.13, 2.14
v učebnici na straně 47 si přečti vysvětlení (úkol se žárovkou)
uč. str. 47/2.15 + PS 43/2.15
v učebnici na str. 48 si přečti modrou a oranžovou tabulku, oranžovou napiš
do ŠS
 uč. str. 48/2.16 + PS/44/2.16
 v učebnici na str. 48 si přečti druhou oranžovou tabulku a zapiš ji do ŠS
 vezmi si školní sešit a nauč se Vlastnosti dělitelnosti pro čísla 2, 10, 5, 4, 3
a 9, budeš je příští týden potřebovat
Děkuji všem za plnění úkolů. Pokud si s některým úkolem nebudete vědět rady,
klidně ho vynechejte nebo se ozvěte. A. V.
Téma – Sparta, Athény
Učebnice str. 80 - 82
PS – str. 29/32, cv. 12, 13
Po vyplnění úkolů v pracovním sešitě vyfoťte a zašlete mailem do 5. 4. 2020.
 opsat zápis – Mlži (viz příloha) nebo vytisknout a nalepit do sešitu,
 přečíst v učebnici Hlavonožci – str. 63 – 65
vyplnit pracovní list – Ploštěnci (viz příloha) a zaslat jako přílohu na e-mail, pokud
nemáte možnost, napište odpovědi dozadu do sešitu a kontrola proběhne ve škole
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Zeměpis
kosacka@krestanka.cz

Fyzika
simova@krestanka.cz

Informatika
valik@krestanka.cz

Vdo
vankova@krestanka.cz

Etická výchova
glosslova@krestanka.cz

Výtvarná výchova
skasko@krestanka.cz

Hudební výchova
klimentova@krestanka.cz

Tělesná výchova
valik@krestanka.cz

Pracovní výchova
tetourova@krestanka.cz

Předměty speciálně
pedagogické péče
(individuální výuka)

opsat zápis – Sopky a zemětřesení (viz příloha) nebo vytisknout a nalepit
do sešitu (když budete opisovat, nezapomeňte obkreslit i obrázky)
vyplnit pracovní list – Atmosféra (viz příloha) a zaslat jako přílohu na e-mail, pokud
nemáte možnost, napište odpovědi dozadu do sešitu a kontrola proběhne ve škole
 děkuji za vypracování a zaslání úkolů zadaných v minulém týdnu
 kdo nestihl odevzdání (zaslání) úkolů z 2. týdne, může tak učinit do úterý
31. 3., ve středu 1. 4. budou na webových stránkách (v úkolech pro tento
týden) zveřejněny správné odpovědi pro kontrolu odevzdaného pracovního
listu
 přečíst si kapitolu „Magnetická indukce a magnetování“ v učebnici na straně
113 – 114
 procvičení učiva o magnetech https://www.skolasnadhledem.cz/game/2979
 konzultace možná telefonicky – 728 319 759, popř. využít Messenger či
WhatsApp
 Microsoft office Word: Zhlédněte video
https://www.youtube.com/watch?v=6KmH2G53w90 Kdo má tento program
doma, vyzkouší si jednotlivé triky.
 kdo měl referát vypracovaný již před jarními prázdninami, ale nestihl ho
odprezentovat, ať mi ho pošle (nebo vyfotí a pošle) na e-mail (pokud tak již
neudělal)
 přikládám pdf. s úkolem a zápisem (k nalepení nebo přepsání)
 přemýšlej nad tím, co všechno musí rodiče zvládnout, když jste nyní doma
 udělej jakýkoliv dobrý skutek, který pomůže, aby nebyli na všechno sami
 přemýšlej i nad tím, zda si zasloužíš kapesné – co jsi pro to udělal?
 Soutěž Magistrátu města Jihlavy ke Dni Země
 „Zeleň kolem nás“ – libovolná technika na formát A4, max A3
 (využijte kresby, malby, kombinovaných technik, koláží), fantazii se meze
nekladou
 práce je zadána na celé období
 pokračujte v práci s učebnicí Hv - str. 43-46
 Za každý tučný výraz vypsaný do sešitu, napište význam slova. Např.:
 Sólové vystoupení - hraje jednotlivec, duo-dueto - dva umělci atd.
 Poslechněte si na YouTube slavný duet: Bedřich Smetana z opery Prodaná
nevěsta - "Věrné milování"
 Zápis do sešitu: Poslech: B. Smetana - Prodaná nevěsta - Věrné milování
 Poslechněte si a zapište jakýkoliv jiný (moderní, oblíbený) duet
 Týdenní výzva pro pevný střed těla: Zhlédněte na portále YouTube video
s návodem jak správně cvičit plank:
https://www.youtube.com/watch?v=dqaU1qi4o6o a poté od pondělí
do neděle každý večer vyzkoušejte cvik na maximální výdrž. Výkon si zapište
do tabulky a tabulku příští týden pošlete (stačí vypsat do e-mailu).
 na 3. a 4. týden bude úkol ušít roušku. Můžete ji vyfotit nebo přinést do školy
až se zase školy otevřou.
 úkoly budou zaslány vyučujícími jednotlivým žákům prostřednictvím e-mailu
rodičů

