
Speciální ZŚ Králíky, Nábřežní 130 

 
 

Ročník: 6. (P.K.) 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  

 

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 

Přídavná jména – rod, číslo, pád, vzor – zpracuj pracovní listy, které jsi obdržel 
– DO 22. 3. 
Cvičebnice čj – str. 123-124/cv. 7, 8, str. 125-129/cv. 9 (pracuj dle pokynů u 
zadání jednotlivých cvičení) – KAŽDÝ DEN ZPRACUJ 1 CVIČENÍ DO ŠKOLNÍHO 
SEŠITU 
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 prezentaci, přečti si 
zápis a zpracuj pracovní list 

Matematika 

Dělení desetinných čísel na kalkulátoru – pracuj s učebnicí s. 56 celá, vezmi si 
kalkulačku a pozorně čti, s. 58/celá – příklady si přepisuj do školního sešitu  
Převody jednotek 
Aritmetický průměr – pracuj s učebnicí s. 59/ celá, postupně pročítej a počítej 
příklady do sešitu, popros dospělého, ať ti pomůže 
Dělení desetinných čísel – procvičuj výpočty na s. 61/1- 5, s. 62/1-2 
(KAŽDÝ DEN VYPRACUJ POLOVINU STRÁNKY, popř. 2- 3 cvičení) 

Přírodopis 

Hospodářsky významné rostliny – zopakovat si – prohlédni si prezentaci, 
písemně odpověz na otázky 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 

Z daného listu, který jsem ti vypracoval si přečti a následně buď vlep nebo 

přepiš celé vysvětlení a postup času minulého WAS, WERE (kladná věta, 

zápor, otázka+odpověď). Dále si procvič slovní zásobu I AM, Your ARE, He 
IS ajn., kterou máš vypsanou ve slovníčku.  

PL: Vypracuj postupně pracovní veškeré pracovní listy na minulý čas Was a 

Were. (pozn. Kontroluj si svoji práci dle vypracovaného postupu) 

http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.umimeto.org/
http://www.dejepis.com/
http://www.matika.in/
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.cs.duolingo.com/
https://decko.ceskatelevize.cz/
http://www.scio.cz/
http://www.skolakov.cz/
http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.pripravy.estranky.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.helpforenglish.cz/
http://www.smejo/info


Domácí úkoly 
Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů. Po návratu do 

školy vše zkontroluji! 

 


