
Speciální ZŚ Králíky, Nábřežní 130 

 
 

Ročník: 6. (F.R.) Týden: 23. 3. – 10. 4. 2020 

Informace: 

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 1 – 2 H ŠKOLNÍ 

PŘÍPRAVĚ! 
Prezentace na vyučovací předměty: www.zspkraliky.cz 

Sledujte televizi – ČT 2 – dopolední vysílání pro 1. stupeň UČITELKA 

Procvičujte na internetu: www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz, 

www.umimeto.org, www.dejepis.com, www.matika.in, www.matyskova-

matematika.cz, www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz, 

www.scio.cz (testy), Dějiny udatného národa českého, www.skolakov.cz,  

www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz, 

www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info, 

https://www.englishexercises.org, https://matikaj.webnode.cz 

Potřebuješ pomoci s vypracováním úkolu? Nerozumíš něčemu? 

Kontaktuj (telefonicky, e-mailem: zspredakce@seznam.cz) svou 

třídní učitelku (všední den v době od 9.00 do 12.00 h) 

Učivo: 

Český jazyk 

Vyjmenovaná slova po P, pravopis – mít  zpracovány PL, které byly zadány (do 
22. 3.) 
Cvičebnice čj – str. 57-58/cv. 1-3 – KAŽDÝ DEN ZPRACUJEŠ 1 CVIČENÍ DO 
ŠKOLNÍHO SEŠITU (dle zadání uvedeného u cvičení) 
Čtení – mít zpracovány pracovní listy, které byly zadány 10. 3. 
Čítanka – Romulus a Remus (str. 60), Pomona a Vertumnus (str. 64) - přečíst 

Občanská  vých. 
Práva dítěte, rodinné právo -  prohlédni si prezentaci a vypracuj si pracovní 

list 

Dějepis 

Starověké Řecko – opakování, příprava na prověrku 
Založení Říma, obyvatelstvo, náboženství – prohlédni si prezentaci, přečti si 
zápis a zpracuj pracovní list 

Zeměpis 
Biosféra – Lesy mírného pásu, tajga; Tundra – prohlédni si prezentace, přečti si 
zápisy a zpracuj pracovní listy 

Matematika 

Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem 10, 100, 1 000 – pracuj s učebnicí  
s. 44/ žlutý obdélník, cv. 1-3, s. 45/4-6, 8-10, s. 46/12, 14, 16, 18, s. 47/žlutý 
obdélník, cv.1,2 (3 příklady), 5, s. 48/11,13, s. 49/15, 17 (3 příklady na + a 3 na -
), s.50/23, s.51/28 ústně, 31 (3 příklady), s. 52/žlutý obdélník, cv. 1 (ústně), 3,5 
Počítej každý den 4 cvičení do školního sešitu! 

Přírodopis 

Hospodářsky významné rostliny – zopakovat si – prohlédni si prezentaci, 
písemně odpověz na otázky ze s. 36 do sešitu 

Pokojové rostliny: základní zástupci a péče o ně – prohlédni si prezentaci a 

přečti si uč. s. 37 – 39, vypracuj pracovní list a písemně odpověz do sešitu na 

otázky s. 39-40 

Anglický jazyk 

Vypiš do sešitu příklady My, His, Her, Our, Your - viz. uč. na str. 12-13 a 

následně k nim uveď příklad podstatného jména (př. our family – naše rodina 

ajn.)  
Zdali nemáš vypsanou ve slovníčku celou slovní zásobu z uč. str.14 – dopsat! 

Vypracuj cvičení v PS: str.12/cv.1,2,3, str.13/cv.4,5,7, str.14/cv.8,9, 

str.16/cv.11,12 

Vypsat slovíčka do slovníčku POD SEBE z Lekce 4 – Nature z učebnice na 
straně 19 (1 slovíčko, výslovnost a překlad na 1 řádek)..Vypracuj cvičení v PS: 

str.19/cv.1,2,4, str.20/cv.5 .. Veškerou slovní zásobu í gramatiku si můžeš 
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procvičovat na internetových odkazech. 

Domácí úkoly 

Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů. Po návratu do 

školy vše zkontroluji!! 

 


