
6. TŘÍDA                            učivo na týden: 6.4. – 10.4.2020 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Kaločová 

Milí žáci, kdo se ještě nepřidal do naší skupiny na Facebooku – prosím, tak ať tak udělá. 

Posílám odkaz – otevři ho – klikni na tlačítko přidat se do skupiny – a já Tě přidám. 

S některými z Vás ze třídy i s dětmi z jiných ročníku komunikujeme přes Facebook – 

neváhejte mě kontaktovat, jestli budete s něčím potřebovat poradit.  

Email: KalocovaB@seznam.cz                         

https://www.facebook.com/groups/261056158245921/ 

 

Fyzika - VI. tř., 6.-10.4. 2020, vyučující - Šebesta 

Nové učivo: 

Čas, učebnice str. 32., text si přečti, soustřeď se na pojmy, které jsou zvýrazněny černě. 

Vezmi si jakýkoliv kalendář a zjisti další jednotky času:  

týden- kolik má dnů, kolik týdnů je za jeden rok 

měsíc- který je nejkratší, kolik měsíců je v jednom roce, které jsou nejdelší. 

Do sešitu si opiš tabulku. 

 

https://www.facebook.com/groups/261056158245921/


 

 

 

 

 

Ke splnění tohoto úkolu ti snad napoví hodiny v úkolu 6. 



 

 

 

6. třída Anglický jazyk , Mgr,. David Otipka 

Pokyny k práci  

Od 6.4. 2020 do 10. 4. 2020  

a) Řešení z minulých hodin  

 

1)Jsem velký.  I am big 

2)On je malý. He is short 

3) Ona je štíhlá a vysoká.  She is slim and tall 

4) On je malý a tlustý.  He is short and fat 

5) My jsme tlustí.  We are fat 

6) Petr je vysoký a tlustý.  Peter is tall and fat 

7)  Můj taťka je tlustý.  My dad is fat 

8) Petr a Pavel nejsou vysocí. Peter and Paul aren´t tall 

9) Moje mamka není štíhlá.  My mum isn´t slim 

10) My nejsme tlustí a malí. We aren´t fat and short 

 

b) Cvičení: za pomoci znalosti slovní zásoby a předešlého řešení popište jednoduše ( třemi větami) 

sami sebe. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

  



 

-  

2) slovní zásoba :zopakovat lidské tělo 

 
 

3. Řešení cvičení z minulé hodiny: 

a)Řešení je následující z leva doprava:Polly, Peter, Sara,Tom,Kelly,Alex 



b) Za pomoci slovní zásoby a řešení tohoto cvičení popište svého otce nebo matku (stačí čtyři věty)

 
 

 

 

 

 

 

 



Pokyny k práci do předmětu informatika 

6. třída Mgr. David Otipka 

Od  30.3. do 3.4. 202O 

Řešení z minulých hodin přečtěte a zapamatujte: 

a)Ohraničení je nazývá nastavení minimálního okraje tiskárny. U ohraničení stránky je možné kolem 

dokumentu vytvořit okraj/rámeček, ohraničit můžeme tabulku i text 

b)Stínování jetextový efekt. 

Vkládání obrázku na stránku word: je několik způsobů vložení obrázku přes clip art, nebo vložení obrázku, nebo přes 

klávesové zkratky  CTRL + C (kopírovat) a CTRL+ V (vložení) 
 

 

JČ pro 6.třídu  6.- 10.4.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

 

1. Opakování učiva - SKLOŇOVÁNÍ podstatných jmen tzv. DUÁLU  

                                             (párových částí lidského nebo zvířecího těla) 

 

Párové části lidského těla 

oči uši ruce nohy 

1. p. oči uši ruce nohy 

2. p. očí uší rukou nohou, noh 

3. p. očím uším rukám nohám 

4. p. oči uši ruce nohy 

6. p. očích uších rukou, rukách nohou, nohách 

7. p. očima ušima rukama nohama 

Pokud označujeme párové části lidského těla, 

- v 7. pádu č. mn. jmen ruce, nohy, oči, uši užíváme s koncovkou -a / -ma (rukama, nohama, očima, ušima), 

- stejné zakončení užíváme také u zdrobnělin těchto slov (ručičkama, ručkama, nožkama, očičkama, očkama, 

ouškama), 



- přídavná jména, některá zájmena či číslovky rozvíjející tato slova jsou rovněž zakončeny na -a / -ma (před oběma 

tvýma uhrančivýma očima). 

 

Kolena   ramena   prsa 

1. p. Kolena   ramena   prsa 

2. p. kolenou, kolen  ramenou, ramen   prsou 

3. p. Kolenům    ramenům  prsům 

4. p. Kolena   ramena   prsa 

6. p. kolenou, kolenech ramenou, ramenech prsou 

7. p. koleny   rameny   prsy 

 Nehovoříme-li o párových částech lidského těla, skloňujeme daná slova pravidelně podle jejich vzorů (se šesti 

nohami). 

  

2. Vypracuj tato cvičení:  

A. Doplňte vhodný slovní tvar na vynechané místo ve větě (baculatýma nohama, pytlácká oka, oči, 

rozviklanými nohami, obou rukou, oběma ušima, obě ucha, prsům, svítícími ručičkami, svítícíma 

ručičkama: Děťátko kopalo ..., až zvedlo peřinku. ... byla nastražena v křoví. Ty máš ale upřímné ... Židle s 

... dáváme do komory. Z lásky by ji na ... nosil. Za ... se mu usadila špína. Vezmi hrnec za ... Matka 

přivinula dítě k ... Tachometr je vybavený ... Fosforeskující trpaslík ukazoval ... do dáli. 

 

B. Slova v závorkách užijte v náležitých tvarech množného čísla: Voják měl na (prso) řády z první světové 

války. Oslíka s (dlouhé ucho) uvidíte už jen v ZOO. Hrníčky měly (malované ucho). Nesl dítě na (ruka). Kůň 

kopal (všechen, noha) kolem sebe. Dítě sledovalo (rozzářené oko) první sníh. Některá jezírka jsou 

označována jako (mořské oko). Síť na ryby měla příliš (velké oko). Já mám (ruka) čisté. Hodiny radostně 

svítily (ručička) do noci. Židle se (tři nohy) nejsou příliš časté. Nauč se pracovat (vlastní ruka). 

 

C.  Slova v závorkách užijte v náležitých tvarech množného čísla: Kůň nepokojně stříhal (krátké ucho). Obě 

(ouško) na ručníku byla utržená. Síť s (velké oko) využijeme na počátku lovu. Konečně zacvičil sestavu se 

správně (napnutá noha). Zapraskalo mu v (koleno). Židli bez (tři, noha) opraví Alois. Mluvíme-li o člověku, 

napíšeme na (oko), mluvíme-li o věci, napíšeme tvar na (oko). Rybka proklouzla mezi (dvě, oko) sítě. 

Vytahám tě za obě (ucho). Skočil do vody (rovná noha). Chlapec si rozmazával slzy (ušmudlaná ručička). 

Dopis je adresován k (ruka) pana profesora Zahradníčka. 

 

3. Opiš do sešitu (nebo na papír) tento text: 

Nedávno jsme v dějepise probrali starověkou Krétu a antické Řecko. Toto období velmi obohatilo Evropu i 

literárně. Ve spojení s náboženstvím vznikla mytologie, a mýty ( báje) se 

 v umění opakují dodnes. Příběhy v nich obsahují nadčasová témata, najdeme je v divadlech, ve filmech i ve 

výtvarném umění. 

  

4. V celém textu ( viz.výše) podtrhni vlnovkou SLOVESA ! 

 



5. Vypiš  z textu PODSTATNÁ JMÉNA a urči jejich kategorie ( rod, číslo, pád a vzor)! 

 

6. Připomeňme si ještě mýty starověké Kréty a Řecka : 

A) O kterých jste už slyšeli ? Které filmy nebo serály znáš ? 

B) Připomeňte si je HROU Hádejte kdo jsem (jeden si v duchu vybere jednu postavu, může ji pro jistotu 

napsat na papír, a ostatní pomocí otázek hádají o koho jde !) 

Nápověda : Zeus, Minotaurus, Daidalos a Ikaros, Herkules, Paris a Helena, Achilles, Poseidon, Perseus, 

Kraken, Medúza, Pegas, Hádes, Áres, Athéna, Afrodita, Odysseus, kentaur aj. 

 

 

Matematika VI. tř. 6.4. – 8.4.2020                                                         Rupec S. 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulých týdnů, a pokud najdeš chybu, 

pokus se ji opravit. 

Přeji krásné Velikonoce 

Matematika VI.tř. – 23.3. – 27.3.2020 

Osová souměrnost 

1 a) Ano  b) Ano  c) Ne  d) Ne  e) Ne  f) Ano 

 

5 a) 2  b) 1  c) 2 

 

6 a) A, M, T, U, V, W  b) B, C, D, E, K c) H, I, O, X 

 

7 a) 4  b) 2,4 

 

9 b) Ne  c) přím. BR 

 

Matematika VI. tř. 30.3 – 3.4.2020            

Trojúhelník 

1 a) Vnitřní  b) Vnější  c) Vnější  d) Vnitřní  e) Vnitřní  f)  Vnější 

2 a) α = 30°   β = 85°   α1 = 150°   β1 = 95°  γ1 = 115° 

   b) 30° + 85° + 65° = 180° 

 

3 a) α = 49°   β = 55°  γ = 76°  

   b)   49° + 55° + 76° = 180° 

 

4 a) Ano  b) Ne  c) Ne  d) Ano  e) Ano  f) Ne  g) Ano  h) Ano 

 

5 a) 60° ostroúhlý  b) 11° tupoúhlý  d) 90° pravoúhlý  e) 91° tupoúhlý 

 

 



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Tento týden bude věnován OPAKOVÁNÍ, vložím Vám zde správné odpovědi na otázky, 

které jste měli v předchozích týdnech vypracovat. Vaším úkolem bude si všechno projít, 

zkontrolovat a opravit a hlavně se vše NAUČIT  Pokud úkoly z minulých týdnu nemáš – 

dodělej si je hned se správnými odpověďmi. 

 

1. TÝDEN PRVNÍ – oprav si, zkontroluj (16.3. - 20.3.) 

Zápis v sešitě: 

HOUBY S PLODNICÍ: 

a) Jedlé 

b)nejedlé 

c)jedovaté 

Obrázek (nákres v sešitě) 

 

Houby mají ze spodu klobouku: 

a) lupeny (jednotlivé lupínky) 

b)rourky (houbička s póry) 



 

Obrázek v sešitě:  

Houby se rozmnožují pomocí výtrusů, které vznikají v lupenech nebo rourkách (umístěné ze spodu 

klobouků hub). Výtrus se dostane na zem – začne vytvářet nové podhoubí – na něm postupně vyroste nová 

plodnice, ve které se opět vytváří výtrusy a cyklus se opakuje. 

 

Mykorhiza 

Výhodné soužití podhoubí (u některých druhů) s kořeny stromů – SYMBIÓZA. Houba pomáhá rostlině 

přijímat vodu s rozpuštěnými živinami z půdy (anorganické látky). Rostlina zase na oplátku houbě poskytuje 

jiný druh živin, který vyrobila pomocí fotosyntézy (organické látky). 

 

 

2. TÝDEN DRUHÝ (23.3. - 27.3) 

Věnuj se opakování poznávání našich hub (jedovatých, jedlých, nejedlých). 

Na tě chto stra nka ch si vyzkous ěj a nauc  sě pozna vat houby Č R (vě s kolě 
budou vs ichni zkous ěni – moc hězkě  stra nky): 
https://www.poznavackaprirody.cz/play/8/czěch_mushroom 
 
Co mělo být v sešitě: pokud nemáš, přepiš si pravidla pro sběr hub: 

https://www.poznavackaprirody.cz/play/8/czech_mushroom


 
 

 

3. TÝDEN TŘETÍ (30.3. – 3.4.) 

a) Máš podezření, že jsi snědl/a jedovatou houbu, napiš, co bys měl/a udělat. 

Ihned to říct někomu dospělému, zavolat záchrannou službu (112,155), vyvolat zvracení – vypít sklenici mléka, sníst 

černé uhlí  tabletky, vzít s sebou zbytky hub jako vzorek (můžou být i zvratky) 

b) Jako mají houby úlohu v přírodě? Co důležitého dělají? 

Rozkládají odumřelá těla rostlin a živočichů – při rozkladu uvolňují do půdy anorganické látky, které využívají rostliny. 

Jsou významní rozkladači. 

c) Co je to mykorhiza? 

Prospěšné soužití kořenů stromů a podhoubí některých hub. 

d) Napiš 5 jedovatých hub. 

Muchomůrka červená, muchomůrka tygrovaná, muchomůrka zelená, závojenka olovová, hřib satan. 

e) Napiš 5 jedlých hub. 

Hřib smrkový, hřib žlutomasý, liška obecná, václavka obecná, bedla vysoká. 



f) Napiš 2 nejedlé houby. 

Hřib žlučník, troudnatec kopytovitý. 

g) Čím se houby rozmnožují? 

Výtrusy. 

h) Jak se nazývá část těla houby, která má stejný název jako pokrývka hlavy? 

Klobouk 

 

 

OPAKOVÁNÍ: 

1) Co je to lišejník? Napiš příklady 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Jak dělíme prvoky? (3 skupiny) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEMĚPIS 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Tento týden bude věnován OPAKOVÁNÍ, vložím Vám zde správné odpovědi na otázky, 

které jste měli v předchozích týdnech vypracovat. Vaším úkolem bude si všechno projít, 

zkontrolovat a opravit a hlavně se vše NAUČIT  Pokud úkoly z minulých týdnu nemáš – 

dodělej si je hned se správnými odpověďmi. 

 

1. TÝDEN PRVNÍ (16.3. – 20.3.) 

Učebnice str. 49, úkol – pod odstavcem o znečištěné vody 

- Vodstvo na Zemi tvoří voda sladká a slaná. Části oceánu při okraji pevnin označujeme jako moře. Místo 

kde oceán stýká s pevninou označujeme, jako břežní čára. Území kolem břežní čáry nazýváme pobřeží. 

Vodu pevninskou dělíme na povrchovou a podpovrchovou a vodu v pevninských ledovcích. S povrchovou 

vodou se nejčastěji setkáváme v podobě vodních toků a vodních nádrží. Podpovrchovou vodu členíme na 

půdní a podzemní. Obrovské zásoby sladké vody jsou obsaženy v pevninských ledovcích. 

Učebnice str. 49, otázky 1. – 5.  

1) Nejvíce vody je soustředěno v oceánech. 

2) Moře je část oceánu při okraji pevniny. 

3) Pevninskou vodu dělíme povrchovou a podpovrchovou. 

4)Povrchová voda se vyskytuje ve vodních tocích a vodních nádržích. 

5) Vodu čistou musíme udržovat proto, že by se v ní mohly přemnožit nebezpečné bakterie a sinice 

apod., jejím pitím bychom si přivodili nebezpečné zdravotní problémy. 

 

2. TÝDEN DRUHÝ (23. – 27.3.) 

Zopakuj, zkontroluj si. Měl být nakreslen obrázek v sešitě. 

Malý vodní cyklus: cyklus vody, který probíhá pouze nad oceánem nebo nad bezodtokovými oblastmi 

pevniny. 

Velký vodní cyklus: cirkulace vody mezi oceánem a pevninou. 



 

Na těchto wěbových stránkách najděš procvičování řěk Čěské rěpubliky, Tvým úkolěm budě, naučit sě 

co nějvícě řěk v ČR (hlavně vělkých vodních toků). https://www.umimefakta.cz/slepe-

mapy-cr-reky-2-uroven/5040 

 

3. TÝDEN TŘETÍ – oprav si, zopakuj (30.3. – 3.4.) 

a) Kde je soustředěno nejvíce vody na Zemi? 

V oceánu. 

b) V jaké podobě se vyskytuje povrchová voda? (kde ji najdeš?) 

Na pevnině, vodní toky, vodní nádrže. 

c) Kde se berou mraky, ze kterých prší? 

Voda se neustále vypařuje ze zemského povrchu či z hladiny vod – jakmile dojde k tomu, že v atmosféře nastanou 

vhodné podmínky – změna tlaku, teploty – voda opět změní skupenství – déšť, sníh apod. – dopadá zpátky na 

zemský povrch. 

d) Jak se jmenuje nejdelší řeka ČR? 

Vltava. 

e) Které 2 velké řeky protékají Ostravou? 

Ostravice, Odra. 

f) Jaký je rozdíl mezi malým a velkým koloběhem vody? 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-2-uroven/5040
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-2-uroven/5040


Malý – pouze nad oceánem či bezodtokovými oblastmi pevniny. Velký – výměna vody mezi oceánem a pevninou. 

g) Kterých 5 vodních toků teče přes Plzeň? 

Úslava, Úhlava, Radbúza, Mže, Berounka. 

 

 

 

 

 

 

6. třída  -  výchova k občanství (V. Göbel) 

 

opakování 

KDYŽ VLASTNÍ RODINA CHYBÍ (NÁHRADNÍ VÝCHOVA - PÉČE) 

 

úkol č. 1:  Přečti si nafocený text (učebnice str. 48) a odpověz písemně do sešitu 

                  na otázky: 

                  1) Jaké důvody vedou k umístění dítěte do náhradní péče - výchovy? 

                   2) Co patří do náhradní péče? 

 

úkol č. 2:  Přečti si nafocený text (učebnice str. 49) a zkus se zaposlouchat do vyprávění dětí,  

                   které prožily těžké chvíle. 

 

úkol č. 3:  Víš, co znamená mezinárodní zkratka SOS?  

 

SOS (· · · − − − · · · ) je nejznámější mezinárodní tísňový signál v Morseově abecedě. 



Signál byl původně přijat německou vládou a v platnost vešel 1. dubna 1905. Celosvětovým standardem se stal 1. 

července 1908, kdy byl schválen státy účastnícími se námořní dopravy. Mezi prvními použila tento signál 10. června 

1910 britská osobní loď Slavonia, poté co u ostrova Flores (Azory) narazila na útes. 

Signál sestává ze 3 teček, 3 čárek a 3 teček, vysílaných bezprostředně za sebou, lze interpretovat i jako znaky S, O a S. 

Jedním z častých vysvětlení je, že signál vznikl jako zkratka anglických vět „Save Our Souls“ (česky Spaste naše duše) 

nebo „Save Our Ship“ (Zachraňte naši loď), to však není pravda. Svůj původ má ve snadném signalizování v Morseově 

abecedě a není zkratkou žádného slovního spojení. 

Morseova abeceda je skupina symbolů, která je používána v telegrafii. Kóduje znaky latinské abecedy, číslice a 

speciální znaky do kombinací krátkých a dlouhých signálů. Ty je možné přenášet na dálku jednodušším způsobem než 

všechny znaky abecedy. 

K přenosu morseovky je možné použít zvukový signál, elektrický signál (telegraf), optický signál (signalizace vlajkami, 

záznam na papír pomocí teček a čárek, světelné záblesky). 

 

Přečti si text na další stránce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETICKÁ VÝCHOVA  

Vyučující: Mgr: Barbora Kaločová  

Těnto týděn budě věnován OPAKOVÁNÍ, vložím Vám zdě správné odpovědi na 

otázky, ktěré jstě měli v přědchozích týdněch vypracovat. Vaším úkolěm budě si 

všěchno projít, zkontrolovat a opravit a hlavně sě všě NAUČIT  Pokud úkoly 

z minulých týdnu nemáš – dodělej si je hned se správnými odpověďmi. 

1. TÝDEN PRVNÍ (16.3. – 20.3.) – TÝDEN DRUHÝ (23.3. – 27.3) – TÝDEN TŘETÍ (30.3. – 3.4.) 

PROSOCIÁLNÍ  
Význam slova: 
- skutky a činy (pomoc, rozdělění sě, spoluprácě, finanční i matěriální dary apod.) vykonané vě 
prospěch druhých, aniž by za to byla očěkávána protislužba něbo odměna.  
 

ZEMĚ TŘETÍHO SVĚTA 

- Těnto názěv sě oběcně užívá pro označění zěmí, ktěré jsou vělmi málo ěkonomicky rozvinuté, názěv 

vznikl v minulosti v souvislosti sě studěnou válkou, kdy byly jědnotlivé zěmě rozdělěny do 1. – 3.tího 

světa dlě rozvojě. Mězi tyto zěmě patří například: Indiě, Barma, státy Indonésiě, státy střědní Afriky 

apod. 

 

OPAKOVÁNÍ – zopakuj si tyto pojmy 

2. NEZISKOVÉ ORGANIZACE  

Jědná sě o organizacě (spolěčnosti), jějíchž hlavním cílěm a úkolěm jě nějakým způsoběm pomáhat druhým 

liděm (zvířatům) v různých oblastěch. Můžě sě jědnat o pomoc liděm, ktěří trpí nějakou něvyléčitělnou němocí 

něbo pomoc svobodným matkám samoživitělkám, ktěré potřěbuji finanční pomoc apod. Nemohou vykazovat 

finanční zisk – něbo mohou, alě musí jěj prokazatělně přěvést na další prospěšnou, užitěčnou aktivitu.  

Dělení: 

a) nestátní (nevládní) organizace: zřizovatělěm nění stát či jiný státní subjěkt (kraj, obec apod). 

b) příspěvkové organizace: státu či jiných státních subjěktů (krajě, obcě) 

 

3. NADACE Jědná sě o sdružění, jějíchž hlavním účělěm jě dosahování 

spolěčěnsky či hospodářsky užitěčných cílů. (Například Nadacě Dobrý anděl, 

Nadacě Olgy Havlové). 

Účěl nadacě můžě být věřějně prospěšný, pokud jějí činnost spočívá v podpořě oběcného blaha, i účěl 

dobročinný, spočívá-li jějí činnost v podpořě určitého okruhu osob. Nělzě však založit nadaci za 

účělěm podpory politických stran a hnutí něbo sloužící výlučně výdělěčným cílům. 

Případné podnikání nadacě můžě být jěn vědlější činností k podpořě jějího hlavního cílě. 

Podívej se na video, které pochází od nadace - Dobrý anděl - https://www.youtube.com/watch?v=0nSGEbIxZIs 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/financni
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/materialni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=0nSGEbIxZIs


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

OPAKOVÁNÍ – tak schválně, jak sis vyplnil těnto pracovní list? Napsal/a jsi úvahu do sěšitu na téma: 

Jak jě pro mě důlěžitá osobní hygiěna??  

 



 

 

 

 

 

 



Úkoly do dějepisu 6. ročník 6.4. - 10.4. 2020 

vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 

 
vypracuj odpovědi do sešitu: 

 

-   jak vznikla polis? 

-   jaké povinnosti a práva měli občané?   

    

-   jak se Dórové začlenili do společnosti? 

-   v čem byly moderní na tehdejší dobu městské paláce? 

 

 

zapiš do sešitu: 

Antické Řecko 

Vznik městských států 

 

Neplnoprávné obyvatelstvo = cizinci a otroci 

Nedostatek zemědělské půdy – Řekové se vydali do vzdálenějších krajin tam zakládali nové osady = 

kolonie. (jižní Itálie, Sicílie, pobřeží Černého moře, Španělska, Francie) 

 

S koloniemi se čile obchodovalo. Nastal rozkvět řemesel – výrobky se opět vyvážely do kolonií. 

Majetkové rozdíly mezi obyvateli se zvětšovaly. Řemeslníci se majetkem vyrovnali aristokracii = 

požadovali podíl na vládě – nastolili tyranidu. 

Tyranida byla zaměřena proti aristokracii. 

Tyranida byla ukončena svržením „tyranů“ 

a nastolením demokracie r. 510 př.n.l. v Athénách. 

 

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ

