Domácí práce pro týden 16. – 20. brezná 2020
VI. B – tř. učitelka Mgr. Iváná Lákušová (lakusova@krestanka.cz)

Český jazyk
lakusova@krestanka.cz

Anglický jazyk
nesporova@krestanka.cz

Německý jazyk
skasko@krestanka.cz

Matematika
vojnovic@krestanka.cz

Dějepis
lakusova@krestanka.cz

Přírodopis
kosacka@krestanka.cz

Zeměpis
kosacka@krestanka.cz

Fyzika
simova@krestanka.cz

Informatika
valik@krestanka.cz

Vdo
vankova@krestanka.cz

Etická výchova
glosslova@krestanka.cz

Výtvarná výchova
tetourova@krestanka.cz

 do sešitu Š/SLOH napsat malý nadpis zájmeno on, ona, ono a vyskloňovat je
 vypracovat do sešitu Š/SLOH – učebnice str. 44, cv. 7 (základní skladební
dvojici neurčovat)
 PS str. 26, cv. 3, 5, 6
 do sešitu Š/SLOH napsat nadpis zájmena přivlastňovací a vyskloňovat
zájmena můj, tvůj (pomocí učebnice, internetu)
 individuálně procvičovat na www.pravopisne.cz
 literatura – PS str. 40, 44
 Učebnice Unit 3C + 3D str. 36-38 zopakovat + cvičení, která vyžadují písemné
řešení, napište do sešitu
 doplnit chybějící cvičení v Pracovním sešitě str. 28-30
 naučit se Slovíčka Unit 3C + Unit 3D (pracovní sešit str. 82)
 pracovní list Sein- časování, opakování přídavných jmen 1, 2
 pokud nemáte možnost tisku, vypracujte do sešitu
 vše si uchovávejte
 ARITMETIKA
 učebnice str. 38/1.7 + PS 35/1.7
 přečíst učebnice str. 39 – modrá a oranžová tabulka
 Dělitelnost součtu a součinu
učebnice str. 40 celá + PS 36/1.10, 1.11, 1.12, 1.13
PS str. 37/2, 3, 4; 38/6, 7, 8
 přečíst si text v učebnici str. 79 – 84
 PS str. 31, cv. 10 a 11; str. 32, cv. 12, 13
 přečíst v učebnici Měkkýši, plži – str. 57 - 60
 přečíst v učebnici Litosféra – str. 32 - 37
 pročíst si v učebnici kapitoly „Elektrické pole“ a „Elektrický výboj, blesk
a ochrana proti němu“ (str. 81 – 82 a 84 - 86)
 doplnit chybějící cvičení v pracovním sešitě str. 23 - 24 cv. 1 - 8
 zopakovat si vše probrané v kapitolách o elektrických vlastnostech látek
 možnost zhlédnutí pořadu ČT 2 Rande s fyzikou (Gravitace a lety do vesmíru)
v pátek 20. 3. ve 12.50, popř. si tyto díly vyhledat na webu ČT
 konzultace možná telefonicky – 728 319 759, popř. využít Messenger či
WhatsApp
 Na portálu YouTube se podívejte na všechna videa z projektu Zkroť net hned!
 Vyberte si problém, který vás zaujal nejvíce, a sepište ve Wordu nejdůležitější
informace – alespoň 6 vět.
 Text ve wordu upravte následujícím způsobem: velikost 12, písmo Times New
Roman, zarovnané do bloku, tmavě modrá barva písma a tučně označená
první slova vět.
 Práce na 14 dní, konzultace telefonicky či emailem. Hotovou práci odeslat do
27. Března na email.
 kdo ještě neodevzdal referát, pošle ho na email vankova@krestanka.cz (pokud
je psaný rukou, lze ho vyfotit a zaslat na email nebo messenger (Marcela
Vaňková)
 nový úkol – najít a vypsat všechny dosavadní prezidenty ČSR a ČR (zaslat na
email, bude známkované)
 Referát nebo prezentace: Jak se bránit proti koronaviru?
 Vypracovat jednu výtvarnou práci libovolnými výtvarnými prostředky.
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Hudební výchova
klimentova@krestanka.cz

Tělesná výchova
valik@krestanka.cz

Pracovní výchova
tetourova@krestanka.cz

 Opakování všech písní - možnost podpory na youtube






Během týdne vykonej libovolnou sportovní aktivitu a náležitě zdokumentuj.
Běh, domácí cvičení, procházku venku – pokud situace dovolí.
Nepočítá se cesta na nákup, sezení na gauči, hraní PC her.
Kontrola: foto či video zaslat na email do neděle 22. března.
Referát: vypsat na A4 několik hygienických zásad a popsat jak probíhá úklid
domácnosti (jednotlivé činnosti)

