
Základní škola Kladno, Školská 322 Ročník: 6.A 3.5. – 7.5.2021 

Předmět Učivo/procvičování učiva 

 

Český jazyk 

 

On-line výuka: středa 8.00 – 8.45, na meet.google.com/zbp-ywwa-

axf. Tel. konzultace na  773 075 073 (je možné domluvit si individuální 

konzultaci ve škole).  

Pracovní list: Slovesa,  slohový úkol – popis děje – učebnice 154/1 

Jízda králů na Slovácku, čítanka 151/R. Těsnohlídek – Liška Bystrouška 

+ otázky, dokončení.  

  

 

Matematika 

 

On-line výuka: čtvrtek v 9.00  (+ fyzika) na meet.google.com/jcd-

aqpg-fzf. Tel. konzultace  na 722 952 742 ( je možné domluvit si 

individuální konzultaci ve škole  - platí i pro fyziku). 

Dělitelnost přirozených čísel. Na googlu si najdi dělitelnost 

přirozených čísel od www.zschodov.cz a důkladně tento materiál 

prostuduj. Do sešitu si zapiš: Co je prvočíslo ….Co je složené číslo…. 

Rozklad čísla na prvočinitele (rámeček číslo 8)…..                           

Podle postupu v rámečku 11 si do sešitu rozlož čísla 24, 36, 75, 100, 54, 

82, 18, 99, 56, 88.   

Anglický 

jazyk 

On-line výuka: středa 9.00 – 9.45 na meet.google.com/ ofgyrvmamz.    

Pracovní listy. 

Ostatní  

 

Přírodopis: On-line výuka: středa 10.00 – 10.45 na meet.google.com/ 

rwpdcbegpp. 1) Zopakuj si: Včela medonosná (vnější stavba těla).  

2) Učebnice 65 – nové: vnitřní stavba ( dýchací soustava, vylučovací 

soustava, nervová soustava, rozmnožovací soustava) – vypracuj výpisky 

do sešitu. 

Zeměpis: On-line výuka: středa 10.00 - 10.45 na meet.google.com/ 

rwpdcbegpp, tel. kontakt na vyučující: 702 246 316, e-mail: 

83vlasta@seznam.cz. Pracovní list – stepi – otázky.  

Fyzika: Elektrický proud, elektrické napětí: 

https://www.benesovka.cz/sites/default/files/6-z%C3%A1pisy-36-

42_17-18.pdf Důkladně si přečti kapitolu 36 a z kapitoly 37 a 38 udělej 

výpisky do sešitu. 

 Občanská výchova: Pracovní list: Ty, já, on – jsme rozdílní? 

Rodinná výchova: Pracovní list: Vliv výživy na zdravotní stav lidí.  

Tělesná výchova: Kvíz. 
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Dějepis: Opiš nebo vystřihni a nalep si do sešitu tento text: 

MAKEDONIE ( s. 104 - 105 ) 

Původně malý stát na sever od Řecka rozšířil Alexandr Veliký 

(Makedonský) přes PERSII až do INDIE a na jihu do ŘECKA a 

EGYPTA. Byl nejen válečníkem, ale byl i VZDĚLANÝ. Založil kolem 

70 měst s názvem ALEXANDRIE. Po jeho předčasné (a záhadné) smrti 

se říše zas rychle zmenšila. Alexandr byl jedním z těch, co chtěli moc a 

nakonec nezbylo nic. Tedy ne doslova, ale podívejte se na mapu a 

porovnejte si dnešní Makedonii s tou Alexandrovou (s. 105). 

 

ROZPAD ŘECKA ( s. 106 - 107 ) 

O Řecko mezi sebou válčili velitelé Alexandra Velikého = 

ROZDĚLENÍ ŘÍŠE na 3 státy (Makedonie - Persie - Egypt). Zánik 

dovršil vpád ŘÍMANŮ. 

 

Dotazy a rezervace konzultací: tel. 602 527 336, e-mail 

skola7a@seznam.cz 

On-line hodina: čtvrtek od 11:00 hodin, kód kpu-wixv-grt 

 
 

  

Konzultace a dotazy: tel.: 773 075 073, e-mail: ev.jana@seznam.cz, kontakty na asistentky 

pedagoga: 723 360 578, 728 383 598.  
Další možnosti procvičování učiva: 

 Internet:   www.onlinecvicení.cz - zadej třídu a vyber cvičení z českého jazyka a matematiky 

                  Žáci, kteří mají učivo se sníženými výstupy, zde zadávají cvičení pro nižší ročník.                                         

                  www.umimecesky.cz  - vyber z nabídky: pravopis, mluvnice, netradiční cvičení  

                  www.pravopisne.cz , www.umimematematiku.cz, www.cviceni.testy.sweb.cz 

                   – procvičování mluvnických jevů, vhodné pro žáky se sníženými výstupy 

                  www.gramar.in – www.skolaposkole.cz – procvičuj učivo, www.icestina.cz            

 

 

 UČIVO PRO ŽÁKY SE SNÍŽENÝMI VÝSTUPY: 3.5. – 7.5.   Český jazyk: Zopakujte si učivo 

prostřednictvím pracovních listů.Matematika: Zopakujte si učivo prostřednictvím pracovních 

listů. Anglický jazyk + ostatní předměty – najdete v tabulce.  

On-line výuka: pondělí 8.00 – 8.45, 10.50 – 11.35 na meet.google.com/ zbpywwaaxf. 
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