
Milí šesťáci, 

opět si připravte pracovní listy na videokonference, které proběhnou v úterý 2. 6. od 10:00 (ČJ) a ve 

středu 3. 6. od 9:00 (AJ). Sledujte Školu online, během týdne se zde objeví bližší informace k našemu 

1. setkání ve čtvrtek 11. 6. 

Český jazyk  

Mluvnice:  

 na videokonferenci si připrav pracovní list (tentokrát si ho projdeme a vyplníme společně při 

videokonferenci) 

 překontroluj si správnost cvičení z videokonference podle zaslaného řešení (najdeš ho pod 

Úkoly na Škole online po konání videokonference) 

 

 opiš si do sešitu mluvnice: (jedná se o nové učivo) 

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY 

= rozvíjí jakýkoliv větný člen, zpřesňují jeho význam 

druhy: přívlastek, předmět, příslovečná určení, doplněk 

 

PŘÍVLASTEK (označujeme Pk) 

= rozvíjí vždy podstatné jméno a bývá vyjádřen podstatným jménem (jízda vlakem)přídavným 

jménem (hezký svetr), zájmenem (ta kniha), číslovkou (jedny ponožky) 

- ptáme se na něj: Jaký? Který? Čí? Kolikáté? Kolikery? 

druhy: a) shodný (Pks) – přívlastek se shoduje s podstatným jménem v pádě, čísle a rodě, při 

skloňování se mění jeho tvar (veselý chlapec – 1. pád, číslo jednotné, rod mužský životný) 

 b) neshodný (Pkn) – přívlastek se neshoduje s podstatným jménem v pádě, čísle, rodě, 

obvykle stojí za podstatným jménem, jeho tvar se nemění (byt v přízemí, chuť se napít, dům naproti, 

člověk z pralesa) 

 

 OPČ 2 str. 39 / cv. 1 a – rozvíjej podstatná jména přívlastky, urči druh přívlastku (Pks, Pkn)            

např. ošetřovatel – mladý (Pks), zvířat (Pkn) 

           zvířata – silná (Pks), ve výběhu (Pkn) 

 

 OPČ 2 str. 39 / cv. 1 b - doplňuj do vět vhodné přívlastky a nadepiš nad ně druh (Pks, Pkn) 

 OPČ 2 str. 39 / cv. 3 – vyhledej přívlastky, podtrhni je (rovnou čarou), nadepiš nad ně druh, 

nezapomeň, že přívlastek rozvíjí podstatné jméno 

 uč. str. 127 / cv. 3a  – do sešitu mluvnice vypiš všechny přívlastky a podstatná jména, která 

rozvíjejí, podtrhni přívlastky a urči jejich druh 

    Pks 

trojský kůň   toto cvičení  č. 3 pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 
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Literatura: 

 zapiš do čtenářského deníku 5. knihu (zatím zápis neposílej, přineseš mi ho do školy v červnu) 

Sloh: 

 

   

                                                                                                 pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

zpráva = informuje o události, která už proběhla, v závěru může být stručné zhodnocení události 

oznámení = informuje o události, která se bude konat, mívá podobu pozvánky, plakátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Rozhodni, zda se jedná o zprávu nebo oznámení:       

          

1/ Doplň do textů vhodná slova:                                            
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!!!  PRACOVNÍ LIST ČJ – PROJDEME PŘI VIDEOKONFERENCI  2. 6.!!!  

(nemusíš vyplňovat dopředu, vše si vysvětlíme a doplníme při videokonferenci) 

1/ Rozvíjej podstatné jméno vhodnými slovy: 

les:              ________________________________________________________________________ 

dům:            ________________________________________________________________________ 

zahrada:      ________________________________________________________________________ 

přání:           ________________________________________________________________________ 

radost:         ________________________________________________________________________ 

2/ Najdi ve větách přívlastky a podtrhni je, na řádek napiš otázku, jak se na přívlastek zeptáš: 

Dnes vyšly zajímavé knihy. ____________________________________________________________ 

Salám nakrájela starým nožem. ________________________________________________________ 

Přes cestu přeběhl bílý pes. ___________________________________________________________ 

Vím to od jejího otce. ________________________________________________________________ 

První místo v soutěži získali chlapci. ____________________________________________________ 

Citrusové plody mají vysoký obsah vitamínu. _____________________________________________ 

Štědrý den je státním svátkem. ________________________________________________________ 

3/ Podtrhni ve větě přívlastek, do závorky napiš otázku a urči druh Pk (shodný Pks, neshodný Pkn): 

Ucítila jsem vůni tymiánu. (_______________________)   

Anička oblékla panence nové žluté šaty. ( ____________________________________) 

K narozeninám jsem dostala kytici růží. ( ___________________________ ) 

Babička vyprávěla pohádku O Sněhurce. (____________________________) 

Na louce se páslo stádo krav. (_____________________________ ) 

Sněženky jsou poslové jara. ( _____________________________ ) 

4/ Změň přívlastky shodné v neshodné a naopak: 

cihlový dům - _______________________ cesta lesem - ________________________________ 

rybářská loď - _______________________ doprava ve městě - ___________________________ 

dětský křik - ________________________ rám okna - __________________________________ 

rybí polévka - _______________________ šťáva z pomerančů - __________________________ 



Přírodopis  

Hmyz s proměnou dokonalou – DVOUKŘÍDLÍ  

1. Informace o dvoukřídlém hmyzu najdeš v učebnici na str. 96 a 97  

2. Vylušti čtyřsměrku:  

‐ slova hledej ve čtyřech směrech →←↓↑ 

‐ hledáš 8 zástupců dvoukřídlého hmyzu (napoví ti učebnice) 

‐ ve čtyřsměrce je komár i pakomár – musíš najít oba (nepřekrývají se) 

‐ přečti zbylá písmena po řádcích – v tajence najdeš zvláštní ústrojí 

dvoukřídlého hmyzu a k čemu toto ústrojí slouží - tajenku mi pošli 

 

P E S T Ř E N K A 

A K L I M O T C O 

K D K P Y V A K D 

O Á É L A CH U O M 

M V L I K O R M O 

Á O V C N O V Á Á 

R H C E P U O R A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dějepis  

Císařský Řím 

Přiřaď z nabídky, co patří ke kterému vládci: (pracuj s učebnicí str. 117 – 121, pokud můžeš, vytiskni si 

stránku a k jednotlivým císařům postačí psát čísla, jinak piš vše do sešitu) 

 

Augustus        Tiberius    Caligula      Claudius      Nero   Traianus         Hadrianus       Marcus Aurelius 

 

 

1. prosazoval římský mír    2. řídil stát dopisy z ostrova Capri 

3. za jeho vlády největší rozloha římského impéria 4. zavedl řadu zákonů pro zlepšení morálky 

5. rozdával peníze a dary    6. filosofické spisy psal řecky 

7. potrestal udavače                  8. budoval  opevnění proti  Germánům 

9. zavedl úsporná opatření    10. byl nejvýznamnějším adoptivním císařem 

11. podporoval umění     12. zrušil zákon o urážce majestátu 

13. nechal vybudovat obranný val proti útokům barbarských kmenů 

14. zdokonalil státní správu    15. vrátil práva senátu 

16. psal vědecké práce     17. zavraždil svou matku i manželku 

vyfoť a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

Zeměpis 

1. Zapiš si (vytiskni a vlep), prosím, do sešitu: 

Hospodářství  

- zahrnuje veškeré činnosti, které vedou k uspokojení potřeb člověka 

- lze dělit na 4 sektory: 

1. sektor = primér (prvovýroba) = činnosti, které jsou potřebné k získávání surovin 

 zemědělství 

 lesnictví 

 těžba nerostných surovin 

 rybolov 
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2. sektor = sekundér (druhovýroba) = činnosti, které vedou ke zpracování získaných 

surovin a výrobě zboží 

 průmysl 

 výroba elektřiny 

 stavebnictví 

3. sektor = terciér (služby) 

 doprava osob, obchod 

 zdravotnictví 

 vzdělávání 

 kultura 

4. sektor = kvartér (služby) 

 věda 

 výzkum 

 

Podle učebnice na str. 85 si zakresli 2 grafy – podíl zaměstnanosti obyvatelstva v jednotlivých 

sektorech podle vyspělosti země 

 

Vysvětlení 4 sektorů: (Nemusíš si psát, je to jen vysvětlení 4 sektorů, s kterými jsi se 

seznámil/a) 

1. Získáme suroviny. 2. Poté suroviny zpracujeme do konkrétní podoby a vyrobíme 

konkrétní zboží. 3. Zboží převezeme za pomoci dopravy do místa určení, kde je volně 

k dispozici zákazníkům. 4. Zdokonalování výrobků a výrobních procesů, ke kterému 

je zapotřebí vysokoškolského vzdělání. 

Zemědělství 

- zajišťuje obživu obyvatel 

- výroba potravin pro obyvatelstvo, krmivo pro hospodářská zvířata 

- produkce materiálů, surovin pro průmysl (kůže, olej, vlákna) 

- ovlivněno přírodními faktory (klima, půda, charakter reliéfu) 

- 2 složky: 

1. Rostlinná výroba – základem zemědělství, na kterém se podílí ze 2/3 

-pěstování plodin pro zvířectvo a člověka 

Úkol č. 1: Namaluj obrázek k tomuto tématu. (Např. pole s kukuřicí…) 

– vyfoť a pošli mi na sladkova@zsvacov.cz 

2. Živočišná výroba – chov hospodářských zvířat 

Úkol č. 2: Namaluj obrázek k tomuto tématu. 

– vyfoť a pošli mi na sladkova@zsvacov.cz 

- mechanizace = zavádění strojů do zemědělství 

- chemizace = zavádění chemických prostředků do zemědělství 
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Německý jazyk 

EINHEIT 3 

● zkontroluj si, případně oprav, překlad z minulého týdne 

1. já píšu – ich schreibe   6. ty si hraješ s legem – du spielst mit Lego 

2. on se směje – er lacht   7. tvoje kamarádka hraje na klavír – deine 

Freundin spielt Klavier 

3. my zůstaneme – wir bleiben  8. vy hrajete na flétnu – ihr spielt Flöte 

4. můj strýc nadává – mein Onkel schimpft  9. oni hrají volejbal – sie spielen Voleyball 

5. já mluvím – ich spreche   10. ona hraje počítačové hry – sie spielt 

Computerspiele 

 

● učebnice  str. 39 / cv. 12 – Meine Freunde 

a) přečíst a přeložit text 

b) do školního sešitu písemně odpovědět na otázky (odpovídej celou větou)  

Toto cvičení pošli nejpozději do pátku na můj mail kulova@zsvacov.cz . Děkuji! 

 

● pracovní sešit  str. 29/ cv. 13 – doplňuješ koncovky sloves, případně i celé sloveso 

   str. 29/ cv. 14 – tvoříš trojice 

   str. 29/ cv. 15 – vyplň křížovku  

   nápověda: kromě – 6., 7., 10. věty doplňuješ přivlastňovací zájmena 

   (mein/e; dein/e; sein/e; ihr/e) 

    

 ● procvičuj slovíčka ze 3. okruhu – využij tento odkaz:     

https://learningapps.org/watch?v=pupymc7ia20 
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Matematika 

Rovnice 

- učebnice: str. 57/ cv. 1: Přepiš hady do rovnic a vyřeš je. (řešení: 1.př.: x . 3 + 4 = 25; 

postupuj odzadu: 25 – 4 = 21 : 3 = 7, tedy x = 7) 

- učebnice: str. 57/ cv. 2: Vyřeš mincové rovnice a přepiš je do rovnic. 

- učebnice: str. 58/ cv. 4: a) – d): Jaké číslo si Kira myslí? 

 

Dělitelnost 

Př.: Najdi všechny dělitele čísla 15. (řešení: 15 – 1, 3, 5, 15) 

Úkol: Řešení mi pošli! 

Najdi všechny dělitele každého z čísel 16, 20, 21.  

 

Největší společný dělitel dvou nebo více přirozených čísel, ozn.: D nebo NSD, určíme ho 

pomocí rozkladu čísel na součin prvočísel. 

Př.: Najdi největšího společného dělitele čísel 42, 98, tedy D(42, 98) = ? 

Řešení: 

 

Čísla, která nemají ani jedno prvočíslo společné, např.: 35 = 5 . 7 a 16 = 2 . 2 . 2 . 2, nazýváme 

čísla nesoudělná a jejich D(35, 16) = 1 ! 

Úkol: Řešení mi pošli! 

- učebnice: str. 59/ cv. 4 (řešení: a) 9 = 3 . 3, 6 = 2 . 3; společné prvočíslo je pouze 3, tedy 

D(9,6) = 3) 

 - učebnice: str. 60/ cv. 5 – řeš pomocí rozkladu čísel na součin prvočísel      



Anglický jazyk 

Milí šesťáci, 

děkuji za vypracování minulého úkolu (cvičení na opakování gramatiky: a, an, some, any, how much x 

many). Kdo ještě úkol nevypracoval, prosím napravte to a co nejdříve zašlete. Děkuji. 

Další videokonference proběhne ve středu 3.6.2020 od 9,00. Připravte si na ni pracovní list, kde 

opět zopakujeme přítomné časy v angličtině, propisku a dobrou náladu :-). Pracovní list najdete 

níže. 

Úkoly na další týden: 

Tento týden zopakujeme Frekvenční příslovce (Adverbs of frequency) 

Opište/nalepte do sešitu: 

Frekvenční příslovce jsou slovíčka, která říkají, jak často se něco děje. 

Zařazují se mezi podmět a přísudek (před sloveso) nebo za sloveso BE, pokud jsou krátká, 

jednoslovná. Pokud jsou složená z více slov, vložíme je na konec věty. 

Krátká příslovce 

always - vždycky  

often - často 

frequently - často 

usually - obvykle 

sometimes - někdy 

seldom - zřídka 

rarely - zřídka kdy 

hardly ever - sotva kdy 

never - nikdy 

I usually get up at 6 o'clock. - Obvykle vstávám v 6 ráno. 

I never go to gym in the morning. - Nikdy nechodím do tělocvičny ráno. 

I often eat at restaurants. - Často jím v restauracích. 

I am sometimes sad. – Jsem někdy smutný. 

Dlouhá příslovce 

once/twice a week/day/month/year/... (jednou/dvakrát týdně/denně/měsíčně/ročně/...) 

three times/four times/five times a day/.... (třikrát/čtyřikrát/pětkrát denně/...) 

every day/night/weekend... (každý den/noc/víkend...) 

I have a shower twice a day. - Dvakrát denně se sprchuji. 

I go to work every day. - Každý den chodím do práce. 

I meet him four times a week. - Setkávám se s ním čtyřikrát týdně. 

Poznámka: 

Protože se při použití frekvenčních příslovcí jedná většinou o trvalou činnost, používáme 

čas přítomný prostý (Present Simple). Zde si musíme pouze dávat pozor na „S" případně „eS" u „he, 

she, it" (3. os.j.č). 

 

 

 



Pracovní list na opakování frekvenčních příslovcí: 

Vypracovaný pracovní list vyfoťte/naskenujte a odešlete nejdéle do pátku na email: 

fridrichova@zsvacov.cz 

 

Adverbs of  frequency 

1. Doplňte správný tvar slovesa a příslovce dejte na správné místo ve věte. 

1. Our teacher, Mrs Jones,___________________ (never / be) late for lessons.  

2. I__________________ (often / clean) my bedroom at the weekend.  

3. My brother____________________(hardly ever / help) me with my homework.  

4. I_________________(sometimes / be) bored in the maths lessons.  

5. We__________________(rarely / watch) football on TV.  

6. You and Tony___________________(never / play) computer games with me.  

7. You_________________(usually / be) at the sports centre on Sunday.  
8. The school bus_____________________(always / arrive) at half past eight. 

 
2. Seřaďte slova do věty. 

 

př. play /often / on / Sundays / they / football 

     They often play football on Sundays. 

 

1. late / is / she / sometimes 

___________________________________________ 

2. early / up / sister / never / Sundays / on / gets / my 

___________________________________________ 

3. usually / he / goes / to / on / Fridays / the / cinema 

___________________________________________ 

4. go / you / restaurant / often / a / do / how / to / ? 

___________________________________________ 

5. she / the / beach / to / always / goes / in / the / summer 

___________________________________________ 

6. sometimes / her / does / she / Fridays / on / shopping 

___________________________________________ 

7. go / we / twice / month / the / theatre / to / a 

___________________________________________ 

8. never / in / is / the / at / mornings / Peter / home 

___________________________________________ 

 

3. Dejte příslovce na správné místo ve větě. 

1. Susan is late for school. (never) 

__________________________________________________ 

2. My brother doesn’t write letters to his friends. (usually) 

__________________________________________________ 
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3. We go on holidays. (twice a year) 

__________________________________________________ 

4. Peter wears a tie. (sometimes) 

__________________________________________________ 

5. I eat fish. (once a week) 

__________________________________________________ 

6. Do the children watch TV? (often) 

__________________________________________________ 

7. My father is very busy. (always) 

__________________________________________________ 

8. Peter tidies his room. (never) 

__________________________________________________ 

 

4. Vyberte správnou variantu věty. 

1. a) Jim never is at work. 

   b) Jim is at work never. 

  c) Never is Jim at work. 

  d) Jim is never at work. 

 

2. a) We have usually lunch at 12 o’clock. 

     b) We usually have lunch at 12 o’clock. 

     c) We have lunch at usually 12 o’clock. 

     d) We have lunch at 12 usually o’clock. 

 

3. a) She travels always by train. 

    b) Always she travels by train. 

    c) She always travels by train. 

    d) She travels by always train. 

 

4. a) They go out sometimes in the evening. 

    b) They sometimes go out in the evening. 

    c) They go out in sometimes the evening. 

    d) They go sometimes out in the evening. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list na videokonferenci: 

PRESENT SIMPLE X PRESENT CONTINUOUS EXERCISES  

1. Put the verbs into the correct tense (present simple OR present continuous):  

The train always ________________(1: leave) on time. 

 "What's the matter? Why ________________(2: cry/you)?" 

 That's strange. They________________(3: not to watch) TV. 

 He________________(4: not to speak) very good English. 

 Please be quiet! I________________(5: do) my homework.  

Where________________(6: live/they)? 

 Listen! John ________________ music! (7: play) 

 I never ________________(8: go) to the swimming pool. 

 

Harold Black's a famous pianist. He________________(9: give) two or three concerts every week. He 

________________(10: travel) a lot and this week he's in New York. He________________(11: stay) 

at an expensive hotel. He's at his hotel now. He________________(12: have) his breakfast in the 

dining−room. He________________(13: drink) a cup of coffee and he________________(14: read) a 

newspaper. Harold's always very busy. He________________(15: play) the piano regularly. 

He________________(16: practise) for four hours every day. He________________(17: go) to bed 

late and he always ________________(18: get up) early. But he sometimes________________(19: 

get) dressed too quickly, and this morning he________________(20: wear) one blue sock and one 

red one! 

 

2. Present Simple or Continuous? Choose the correct alternative(s) in the sentences 1-8  

1 Today she ’s spending/spends time with her grandmother.  

2 They usually are going/go to the gym on Sundays.  

3 We ’re having/have a barbecue later on. Do you want to come? 

4 No, she can’t answer the phone, she has/is having a shower.  

5 I always have/am having a coffee before I ’m leaving/leave for work in the morning.  

6 They sometimes fly/are flying to Sweden, but usually they are going/go by boat.  

7 Where are you? I ’m sitting/sit outside in the sunshine! 

8 He always brings/is bringing a dictionary to his English class. 

    

 

 

 


