
Základní škola Kladno, Školská 322 Ročník: 6. B 10.5. 2021- 14.5.2021 

TŘÍDNICKÁ HODINA VE ČTVRTEK 8:40 ODKAZ: meet.google.com/jcd-aqpg-fzf 

Český jazyk 

On-line výuka: středa 10.00 – 10.45  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 

113/R. Těsnohlídek – Liška Bystrouška + otázky, dokončení. 

upravené výstupy: Pracovní list na zopakování učivo. 

Matematika 

Dělitelnost přirozených čísel 

Sbírka úloh z matematiky: 105/2  107/2  109/4  111/10,11   12/4 

Konzultace podle rozvrhu přes meet.google.com/jcd-aqpg-fzf nebo individuální po domluvě na 

telefonním čísle 722 952 742. Úkoly můžete odevzdávat na email: ukoly6a@seznam.cz 
upravené výstupy: Pracovní list na zopakování učiva. 

Kontakt na asistentku: 777 025 224. Individuální konzultace ve škole, podle domluvy a přes 

meet.google.com/kqn-synz-ekd každé úterý 9:00-12:00. Přes WhatsApp (po-čt 14:00-17:00) 

Cizí jazyk 

Vypracuj pracovní list. Je to opakování, všichni dostanou známku. 

Vypracované úkoly odevzdáte ve škole. 

Kontakt: Mgr. Bc. I. Nováková, e-mail: skola6b@post.cz nebo tel.: 702 173 979 

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. 

Konzultace podle rozvrhu přes meet.google.com/jcd-aqpg-fzf nebo individuální po domluvě na 

telefonním čísle 722 952 742. Úkoly můžete odevzdávat na email: ukoly6a@seznam.cz 

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 10:00 hodin, kód kpu-wixv-grt 

Přírodopis 

Učebnice strana 70 

Nové učivo: Švábi, Saranče. Učivo si přečti, do sešitu udělej výpisky. Na internetu si vyhledej informace 

o Rusu domácím. 

Zeměpis Pracovní listy předány žákům v hodině, kteří nebyli ve škole si je můžou vyzvednout ve škole. 

Kontakty na vyučující tel. 702246316 nebo 83vlasta@seznam.cz 

Ostatní 
Připravené pracovní listy k vyzvednutí ve škole z předmětů Pč, Ov, Rv, Tv. Vypracované pracovní listy 

odevzdejte zpět do školy. 

 

https://sites.google.com/site/ketabiwor
https://www.benesovka.cz/sites/default/files/6-z%C3%A1pisy-36-42_17-18.pdf

