
AJ 6.BC – týden 1.6.-5.6. 
 

Všechny děti dneska slaví, i já přeji pevné zdraví. Vždycky dělej, co tě baví. 
 

The World Conference for the Well-being of Children in Geneva, Switzerland, proclaimed June 1 to 

be International Children’s Day in 1925. It is usually marked with speeches on children’s rights and 

wellbeing, and other events involving or dedicated to children.  
 

Máme před sebou další týden a s ním přichází i nové úkoly. A vlastně i poslední měsíc tohoto poněkud 

zvláštního školního roku. Tak se snaž, ať jej zakončíš co nejlépe! 
 

Řešení minulého zadání - učebnice str.54: 
cv.1 – 2) some,  3) any,  4) some,  5) any,  6) some, some 

cv.2 – 2) an,  3) –,  4) an,  5) a, a,  6) –, – 

cv.3 – uděláno při online výuce – 1 -  2) a, 3) a, 4) some, 5) the, 6) the, 7) the, 8) a, 9) the, 10) the 

   2 – 1) a, 2) some, 3) the, 4) the 

   3 – 1) some, 2) some, 3) an, 4) some, 5) the, 6) the, 7) a, 8) the, 9) the, 10) a 

cv.4 – 2) a bunch of grapes, 3) two bottles of water, 4) a bar of chocolate, 5) two glasses of milk, 

6) a cup of tea, 7) a packet of rice, 8) two bags of onion, 9) three loaves of bread 

PS str.40 jsi měl poslat ke kontrole, přesto zde uvádím řešení: 
cv.1 – 2) pour, 3) peel, 4) boil, 5) slice, 6) fry 

cv.2 – 2) oven, 3) bowl, 4) fork, 5) knife, 6) spoon, 7) grate 

 

Úkoly na tento týden: 
 

1) Otevřeš si učebnici a do školního sešitu vypracuješ str.51/3b + 4c – je to doplňování a opakování 

a, an, some, the, a few, a little 
 

2) Otevřeš si PS a vypracuješ str.41/4,5,6 
 

Tyto dva úkoly se snaž splnit do středy, než budeme mít společnou online hodinu, na níž si vše 

zkontrolujeme a dovysvětlíme. Pokud se neúčastníš online hodiny, pošli mi oba úkoly na mail, abych 

věděla, jestli učivu rozumíš. 
 

3) Kdo bude mít chuť dělat něco navíc, posílám odkaz na poslech v učebnici str.51/5: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs  

Je to dobrovolný úkol. Můžeš poslat řešení a pokud bude správné, tvá snaha bude oceněna. 
 

4) Do konce týdne pak vypracuješ v PS celý Progress check na str.42-43. Máš na to dost času, takže 

si práci rozděl a nespěchej. Vyčkej, až budeš mít po středeční online hodině, kde budeme probrané 

učivo opakovat společně. Hotové pošli opět na můj email. 
 

Pro zopakování slovní zásoby 4. lekce máš v učebnici dva delší texty na str.52-53. Doporučuji přečíst, 

ale  nechávám na dobrovolnosti.  
 

Uslyšíme se ve středu.        I. Brázdová 
 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs


Dějepis 6. C  

23. lekce 

Císařství 
 1) Kontrola opakování – římská republika – učebnice strana 104/ 1 

 1G, 2H, 3F, 4C, 5A, 6B, 7D, 8E 

 104/ 2 

 a) V království vládne 1 osoba – panovník, král. Republika je z latinského res publica = věc veřejná. O 

záležitostech státu rozhodovali plnoprávní občané. 

  b) Pro plebeje. Vybojovali si možnost rozhodovat, měli dokonce právo veta (od vetó = zakazuji). Jeden z 

konzulů byl z řad plebejů. 

  c) Punské války jsou válkami mezi Římany a Puny (obyvateli města Kartága na severu Afriky, potomci 

Féničanů). Vedly boje o nadvládu nad Středomořím. Féničané byli vynikající mořeplavci. 

  d) Popis v sešitě 

  e) Původně v armádě sloužili všichni svobodní Římané, ale kvůli službě v armádě se z drobných rolníků 

stávali bezzemci. Kvůli stále větší rozloze říše vytvářela se vojska z mužů sloužících za žold (plat). 

  f) Počet otroků stoupal s podmaňováním stále většího území. 

  g) Otroci pracovali na veřejných stavbách, v dolech, ale i polích a v domácnostech. Vzdělaní otroci 

vyučovali děti Římanů. Zvláštní skupinu tvořili gladiátoři, kteří byli cvičeni pro boj v cirku pro pobavení 

diváků. Ti dokonce mohli rozhodovat o jejich životě a smrti zvednutím palce. 

  h) Probíhalo 73 – 71 př. n. l. Vedl je gladiátor Spartakus. Skončili špatně, protože každý z otroků se chtěl 

vrátit domů, tzn. každý jinam. Kvůli neshodám byli oslabeni a poraženi. 

  i) Kvůli službě ve vojsku neměli čas obdělávat půdu. 

  j) Téměř neomezenou moc získal Gaius Julius Caesar. Stal se doživotním diktátorem. Diktátor byl 

původně volen jen na půl roku právě proto, aby se neuchopil vlády. Caesar žil v době republiky. Z jeho 

jména vzniklo slovo císař, neboť bylo zvykem oslovovat vládce Říma „ Ave Caesar“ = „ Buď pozdraven 

Caesare“. 

 

 2)Učebnici strana 105 si prohlédni obrázek prvního císaře Octaviána Augusta, přečti si text a do sešitu si 

zapiš: 

 

 Oktavián Augustus (= Vznešený)  
  nevlastní syn Caesara 

 - výstavba města Říma, rozvoj řemesel a obchodu (i v provinciích) 

 - rozkvět celé říše 

 - rozvoj literatury a básnictví 

 

 Nero 
 - dětství v chudobě → rozmařilost v dospělosti 

 - krutovládce, zapálení Říma 

 - pronásledování křesťanů 

 Ježíš Kristus – jeho učení – ukřižování Římany => kříž = symbol křesťanství 

 jeden bůh, láska a rovnost mezi lidmi 

 shromažďování lidí v katakombách (podzemních chodbách) 
 vzpoura, útěk Nerona a jeho sebevražda 

 

 Výbuch Vesuvu 79 n. l. 

 Zničení města Pompejí 

 Koloseum – amfiteátr pro zápasy gladiátorů 

 

 Přečti si shrnutí dole na straně 107 a udělej doplňovačku. 

 

 

 



Dějepis 6. C  

24. lekce 

Císařství – pokračování 
 1)  Kontrola doplňovačky strany 107: 

 1 Oktavián Augustus, 2 římské republiky, 3 války, 4 Říma, 5 Nerona, 6 křesťanů, 7 Ježíše Krista, 8 Vesuv, 

9 Pompeje, 10 Herkulaneum 

 

 Všimni si, že skloňujeme Nero, bez Nerona, tudíž s Neronem... 

 

 2) Římané věřili v mnoho bohů, neboť si vážili řecké vzdělanosti a kultury a převzali i víru v mnoho bohů 

(polyteismus). Křesťanství je naopak vírou v jednoho boha (monoteismus).Neboť hlásali rovnost mezi 

lidmi,byli pro Římany nebezpečím a byli pronásledováni. 

 

 3) Učebnice strana 108 – 109 – přečti si text, prohlédni obrázky a pak si zapiš další římské císaře. Je jasné, 

že se neučíte o všech císařích, ae jen o těch, kteří jsou nejznámější – jako třeba Nero, nebo významní díky 

svým činům. 

  

 Významní římští císaři 
 

 Traianus 
 titul udělený senátem „Nejlepší císař“ 

 - největší rozmach říše, říše na vrcholu rozkvětu 

 - výstavba silnic, vodovodů a mostů 

 - hraniční val (linie) = limes Romanus  

 - vojenské tábory (Aquincum = Budapešť, Carnuntum blízko Bratislavy, Vindobona = Vídeň) 

 

 4) TOHLE NEPIŠ, ale překontroluj v učebnici: 

 

 Na mapce limes Romanus vyznačena černou linkou a odděluje fialové území římské říše od žlutého území 

germánských kmenů Markomanů a Kvádů. Všimni si drobně napsaného textu původní vlast Slovanů mezi 

řekami Vislou a Dněprem. O Markomanech, Kvádech a Slovanech se budete učit! 

  Obrázek Hadrianiva valu a obrázek pohraniční hlídkové věžě spolu stextem dole na straně 108 vytvoří 

představu, jak limes Romanus vypadala a k čemu sloužila. Odtud pozorovali Římané Germány, zdali se 

nechystají zaútočit, zdali se neblíží k hranicím římské říše. 

 

 5) Pokračuj v zápisu:  

 

 Hadrianus 
 - Hadrianův val ve Velké Británii 

 

 Marcus Aurelius 
 - záplavy, mor 

 - útoky Markomanů a Kvádů (germánské kmeny) 
 - Vindobona – dnešní Vídeň 

 - římský nápis na skále ve slovenském městě Trenčíně 

 - pronásledování křesťanů 

 

 6) Doplňovačka strana 109 

 

 7) Opakuj o římských dějinách – vyzkouším vás! 

 

 

 



Fyzika 6, 1. – 5. 6. – hustota - výpočty.  

V tomto týdnu budeme muset více přemýšlet, počítat. POZOR na přetížení organismu!  

Hustota - odvozená fyzikální veličina, označuje se malým řeckým písmenem ró – ρ. 

Hustota je rovna podílu hmotnosti tělesa a jeho objemu, jednotkou hustoty je kilogram na metr krychlový 

(kg/m³), další používané jednotky jsou gram na centimetr krychlový (g/cm³). 

Už víme, že hmotnost má značku m a objem má značku V. 

Pozor na jednotky!!! 

Základní vzoreček je tedy: 

ρ = m / V 

 

Pro výpočty používáme pomůcku mrož, (i když poslední písmenko je V a ne ž). 

   

Vzájemná poloha písmen nám udává, jak sestavit vzoreček pro výpočet. Nesmíme přeházet značky 

fyzikálních veličin.  

Pomůcka je mrož:  

 

Pro všechny výpočty platí: když zakryješ, co chceš vypočítat, postavení ostatních ti ukáže vzoreček -  jak 

je vypočítat. 

 

 

 



Hustotu látek nemusíte hledat v tabulkách, tady je pár základních: 

 

A jdeme na výpočty! 

Příklad 1: 

Vypočítej hustotu tělesa o objemu 5 m3, hmotnosti 39,3 t a urči z jaké látky je. 

m = 5 m3 

m = 39,3 t = 39 300 kg 

ρ = ? 

ρ = m / V  

ρ = 39 300 : 5 = 7 860 kg/m3 

Těleso má hustotu 7 860 kg/m3 a je ze železa. 

Příklad 2: 

Jakou hmotnost má těleso s hustotou 19,3 g/cm3 a objemem 5 cm3, urči z jaké látky je? 

ρ =19,3 g/c m3 

V = 5 cm3 

kg/m
3

g/cm
3

hliník 2 700 2,7

led 917 0,917

měď 8 940 8,94

olovo 11 340 11,34

rtuť 13 500 13,5

stříbro 10 490 10,49

voda mořská 1 025 1,025

voda sladká 1 000 1,0

zlato 19 300 19,3

železo 7 860 7,86

látka
Hustota 



m = ? 

m = ρ x V  

m = 19,3 * 5 = 96,5 g 

Hmotnost je 96,5 g, těleso je ze zlata. 

Třetí příklad pro výpočet objemu je obdobný. 

Domácí úkol:  

Vypočítej hustotu tělesa o objemu 4 m3 a hmotnosti 35,76 t. Urči, z čeho je. 

Jaký objem má těleso s hustotou 13,5 g/cm3 a hmotností 81 g? Urči, z čeho je. 

Jakou hmotnost má těleso s hustotou 11 340 kg/m3 a objemem 3 m3? Urči, z čeho je. 

Domácí úkol: do 5. 6. 2020 na email (pridal@1zsspk.cz) zašli ofocené výpočty nebo v textovém editoru. 

Přeji pohodu, klid, zdravíčko a brzký návrat do školy.   Ing. Vladimír Přidal 
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MATEMATIKA ( 1.6.-5.6.) 

 

Ahoj holky a kluci, 

    je 1.června a to je váš svátek ( Mezinárodní den dětí), chci vám popřát, ať jste zdraví na 

těle i na duši a máte se moc hezky. Užijte si tento váš den… 

 

   V matematice věnujeme  1.den  opakování učiva. Prohlédněte si jednotlivé kapitoly, 

které jsme se v matematice během distančního vzdělávání naučili: úhly vedlejší a 

vrcholové - výpočty,  osová souměrnost, osa souměrnosti, osově souměrné obrazce, osa 

úsečky, krychle a kvádr (objem a povrch), užití vzorců ve slovních úlohách, součet úhlů 

v trojúhelníku. 

 

   Pokud někdo z vás něco nestihl, dnes máte čas si to dodělat. Vy, co máte vše splněné a 

všemu rozumíte, můžete vypracovat dobrovolný (nepovinný) úkol. Ten je následující: 

P.S. str. 217/1 –nápověda: a) O= a+b+c 

                                                 b) osa úhlu- uč.G str. 34 vpravo 

Vypracovaný dobrovolný úkol můžeš vyfotit a poslat buď na Teams nebo na můj mail 

nejlépe do 7.6. Děkuji. 

 

2.den) ROVNORAMENNÝ TROJÚHELNÍK (nadpis zapsat do sešitu) 

   - uč. G str. 61, do sešitu zapsat: 

   Co už víme: -opiš si z učebnice 

                          -udělej si náčrtek trojúhelníku dle obrázku v učebnici 

                          -opiš si též zápis pod obrázkem 

   Pamatuj:  -opiš si větu 

   Rovnoramenný trojúhelník může být: -opiš si a nakresli ukázky trojúhelníků 

   Obvod trojúhelníku: O= a+b+c 

   Obvod rovnoramenného trojúhelníku: O= 2 a +c  , a…rameno, c…základna 

- Vypracuj v P.S. str. 218/2 



 

Nápověda k úloze 218/2: Zapomněli jste, jak se rýsuje osa strany? Ukázku 

konstrukce  najdeš v uč. G str. 54 vlevo nahoře.  

 

-  

Poznámka: Osy stran jsou v řešení naznačeny čerchovaně, vy si je narýsujte plnou čarou. 

 

3.den) ROVNORAMENNÝ TROJÚHELNÍK- úlohy 

   - vypracuj úlohu v P.S.str. 218/3 a) 

   -  



-pak  zkus zvládnout úlohu v P.S. na str.218/ 4 

 

Poznámka:  

Osy stran rýsuj plnou čarou. 

Správnost své konstrukce poznáš tak, že se ti všechny tři osy protnou v jednom bodě. 

 

4.den) ROVNOSTRANNÝ TROJÚHELNÍK ( nadpis zapiš do sešitu) 

   - uč G str. 59- přečíst text pod nadpisem 

   - zapsat do sešitu: 

   Co už víš o rovnostranném trojúhelníku: opsat z učebnice 

                                                                             -udělat náčrt trojúhelníku 

Dále víme:  -opsat 

Velikost vnitřního úhlu rovnostranného trojúhelníku:  060   

-P.S. str. 221/1 

 



 

 

To je pro tento týden vše. S pozdravem Vaše paní učitelka z matematiky K. Šťastná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK – UČIVO OD 1. 6. – 5. 6. 

Ahoj šesťáci, 

máme nový, poslední měsíc školy (jak to tak vypadá, tak stále domácí školy) a jelikož 

nastal i nový týden, posílám opět novou práci pro vás. Nejprve si zkontrolujte 

v pracovním sešitě str. 30, zda jste zadaná cvičení z minulého týdne doplnili správně 

a zodpověděli správně otázky z učebnice. 

Otázky a úkoly uč. str. 71-odpovědi 

1. Hlavohruď, zadeček, krunýř, tykadla, nohy 

2. Krunýř – vnější kostra. Neroste, musí ho svlékat a skrývat se, než se mu vytvoří 

nový. 

3. 1. Pár klepeta, - chytání kořisti, 2.-5. Pár pohyb, zadečkové nožky – u samičky 

přidržování vajíček a vylíhlých mláďat 

4. Raci potřebují čistou vodu. Většina toků je znečištěna, takže raci jsou vzácností, 

proto jsou chráněni. 

Otázky a úkoly uč. str. 73-odpovědi 

1. Dlouhá rozvětvená tykadla-veslovitý pohyb 

2. Společenstvo drobných vodních rostlin a živočichů, které se volně vznáší ve vodě. 

3. Čištění vody, potrava živočichů. 

4. Rak říční, rak bahenní, rak kamenáč (potoky, řeky), buchanky, perloočky (součást 

planktonu, blešivci, beruška vodní (ve vodě), svinky a stínky (na souši pod kameny, 

v tlejícím listí, ve sklepech) 

5. Lodní doprava z Číny, po Labi až k nám 

6. Drobní korýši jsou důležitou součástí potravního řetězce ve vodě. Potravní vztahy 

dle šipek na obrázku. 

 

 

 

 

 

 



 

Pokud máte zkontrolováno, slíbila jsem vám test na Korýše, tak činím. Zde ho máte, 

úkol zní jako vždy – kdo má možnost si listy vytisknout, učiní tak a odpovědi vepíše 

do listů, kdo ne, odpovědi bude psát zezadu do sešitu s nadpiskem Korýši. Zkuste 



sami, jako byste test psali ve škole bez pomoci, pokud nebudete vědět odpověď, 

vyhledejte až nakonec. Jdeme na to 

 

TEST – KORÝŠI 
(správná je vždy pouze jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak) 

 

1. Ve volné přírodě u nás žijí 3 druhy raků. Zakroužkuj správná druhová jména: 

Rak: bahenní     kamenáč    říční     potoční     rybniční     vodní     obecný 

 

2. Zakroužkuj správné slovo: 
Rak je spíše denní / noční zvíře. 

Raci žijí v čistých / znečištěných vodách. 

 

3. Krunýř tvoří vnější kostru raků. Je pevný protože obsahuje: 

a) kostěné přepážky 

b) chitin a uhličitan vápenatý 

c) chrupavčité šupiny 

d) křemenná zrnka písku 

 

4. Označte správná tvrzení: (více možností správných) 
I) Krunýř raka roste spolu s jeho s tělem. 

II) Rak, jak roste, musí několikrát krunýř svléknout. 

III) Čerstvě svlečený rak má na sobě nový, již zpevněný krunýř. 

IV) Svlečený rak se musí skrývat, než se mu nový krunýř zpevní. 

 

5. Kolik končetin rak má? 
a) 3 páry 

b) 4 páry 

c) 6 párů 

d) více než 6 párů 

 

6. Zakroužkuj správné slovo: 
Rak má na hlavohrudi 2 páry tykadel. Dlouhá tykadla slouží jako hmatový / čichový orgán, 

kratší jako orgán zraku / čichu. 

 

7. Doplň: 
Rak používá k obraně a při chytání kořisti velká ……………….. K pohybu po dně 

používá ……..(počet) páry kráčivých končetin. Tělo raka je zakončeno ocasní 

………………. 

 

8. Raci dýchají žábrami, které jsou umístěny: 

a) v klepetech a proto jimi stále pohybuje. 

b) vedle úst 

c) na bocích těla pod krunýřem 

d) na kráčivých končetinách 

 



9. Seřaď části trávicí soustavy tak, jak jimi prochází potrava směrem od úst: 

STŘEVO       JÍCEN       ŽALUDEK 

 

1……………………. 2……………………… 3………………………. 

 

 

10. Samice raka: 
a) klade vajíčka na spodní stranu vodních rostlin 

b) si nakladená vajíčka přilepuje na zadečkové nožky 

c) klade vajíčka do písku na břehu 

d) rodí přímo malé raky 

 

11. Napiš jména 3 mořských korýšů, kteří se loví pro maso: 
1……………………… 2………………….. 3………………………….. 

 

12. Uvedené korýše zařaď k odpovídajícímu způsobu života: 

a) blešivci a vodní berušky      I) pod kameny, v listí 

b) buchanky a perloočky         II) vznáší se při hladině 

c) svinky a stínky                     III) žijí při dně 

 

13. Drobní korýši, vodní živočichové a rostliny vznášející se ve vodě vytvářejí 

plankton. Jaký je jeho význam? 

a) Nepropouštět tolik světla do vody. 

b) Je potravou malým rybkám (plůdku). 

c) Zklidňuje vodní hladinu při větru. 

d) Je úkrytem ryb před rybáři. 

 

Máte hotovo? Prima Příští týden opět pošlu řešení ke kontrole. Nyní se pustíme do 

poslední skupiny Členovců a tím jsou Vzdušnicovci. Budeme pracovat s učebnicí, jak 

jste zvyklí, a to na str. 74+75. Na vyznačené tečky ……………….doplň správné slovo 

(slova). Zápis si přepiš, nikoli vytiskni. 

Zápis do sešitu: 

VZDUŠNICOVCI 
-nej……………………… skupina členovců 

-dýchání – vz…………………. – trubice vyztužené chi………………., ústí na povrch těla 

Rozdělení: M…………………. 

                   S…………………… 

                   H……………… 

Mnohonožky 
Tělo – zpevněno k……………………….. 

        - na průřezu p………………………….. nebo k………………………….. 

        - z m………………. článků, každý vznikl splynutím……………článků (doplň číslo) 

        - na každém článku …………(doplň číslo) páry nohou 

Výskyt : pod ka……………., ků…………….., li……………. 



Zástupci: 
Mnohonožka z………………….. 

Mnohonožka č…………………. 

S………………… lesní 

 

Stonožky 

Tělo – zploštělé, mě………….. 

        - mnoho článků – různý počet 

        - z článku  - ………….(doplň číslo) pár končetin 

        - na 1. Článku – ku……………..nožky s jedovou žlázou 

        - poslední pár končetin – vl……….. no………….. – hlavně samci 

Výskyt: stejně jako mnohonožky 

Zástupce: 
Stonožka š………………….. 

Úkol: pod zápis si zakresli průřez tělem stonožky a mnohonožky – uč. str. 75 

Pro tento týden vše, věřím, že jste úkoly zvládli v pohodě. Mějte se pěkně Z. Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny 6. C Zeměpis 

Plán 1.6. – 5.6. 

Pokyny z minulých týdnů jsou dostupné na Google disku – odkaz níže. 

 Nová látka – Pedosféra – složky půdy, eroze, význam, půdní druhy a typy 

o Vše je v prezentaci s názvem „Pedosféra“ 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1a7LXeRnzmC4YkRbgPGWUUecqa1Nusvhh  

 Nové učivo je na snímcích č. 2–13 

o Jedná se o učivo v učebnici na stranách 59–61 

V případě jakýkoliv nejasností stačí napsat mail na burysek@1zsspk.cz.  

 

 

Český jazyk  1. 6. - 5. 6. 

Zdravím všechny a přeji všechno nejlepší k vašemu svátku (Den dětí), blíží se čas, kdy se 

společně s některými setkáme ve školních lavicích (konečně). Proto si doplňte všechny úkoly, 

které vám ještě zbývají dodělat.  

Začali jsme pracovat v aplikaci Microsoft Teams, která je pro naši práci přehlednější. Aby se 

k nám přidali všichni, je důležité přijmout mail, který jsem rozesílal na vaše dostupné adresy.  

V mailu je postup přihlášení a další info. Pokud jste mail nedostali, nemáte internet nebo máte 

problém s přihlášením, pište na capek@1zsspk.cz (604722132). Pro ty, kteří nemohou pracovat 

elektronicky, budou úkoly nachystané v kanceláři školy (musí mi však napsat e-mail 

capek@1zsspk.cz nebo zatelefonovat (604722132) a domluvit se). Tyto pak po splnění 

odevzdají do poštovní schránky školy. 

Přehled učiva a úkoly k vypracování budou v sekci zadání, v sekci příspěvky si můžete psát 

(slušně-všechno vidím ) se svými spolužáky, se kterými nemůžete sdílet školní lavice. 

Navštěvujte Team, Outlook a Kalendář alespoň 1 x denně.  

Termín on - line vyučování vám přijde na mail (4. 6. 2020 v 10:00), po přečtení zprávy se uloží 

do kalendáře, odkud se také můžete připojit.  

Pokud nemůžete připojit soubory nebo se nemohou v daném úkolu nahrát, zvolte jiný prohlížeč 

(Google Chrom,  Mozilla Firefox, Opera). Pokud nebude mít někdo z vás možnost pracovat na 

počítači, budu mu úkoly zadávat písemně. Úkoly je povinen vyzvednout v kanceláři školy a 

vypracované vhodit do poštovní schránky školy, která je umístěná na budově školy. Pro kontakt 

pište na mail uvedený výše. 

Za obrazovkou se bude těšit Eduard Čápek :-) 
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