
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    1. 3. – 5. 3. 2021 
 

Milí šesťáci, posílám úkoly na další týden. Plňte vše pečlivě a posílejte úkoly včas jednotlivým 

vyučujícím. Při videokonferencích si zapínejte své kamery, zlepší se vaše pozornost a tím i efektivita 

vaší práce. Kdo tak činí, toho moc chválím. Přeji všem hezké dny. M. K.  

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference ve čtvrtek 4. 3.  

okruh – Einheit 1 

● PROJEKT „ICH“ – Učebnice str. 24/ cv. 19  

Was noch? Co ještě? 

Wie ist deine Lieblingsfarbe?  Wie ist deine Handynummer? 

Wie ist deine Lieblingsnummer? 

 
Vypracuj projekt o sobě. Lze psát ručně nebo na počítači, text doplň také o obrázky. Dej si na 

své práci záležet! Budu se těšit na vaše krásné a kreativní práce. 😊   
Projekt bude hodnocen (váha B). Budu hodnotit celkovou úpravu, písmo, správnost textu! 
 

Projekt pošli nejpozději do čtvrteční vieokonference na můj mail nebo WhatsApp. 

Děkuji! 

  



ZEMĚPIS  

Tento týden se na nás čeká další přírodní krajina – STEPI.  

● Nejprve vyplň pracovní list/ vlep do sešitu – Opakujeme POUŠTĚ A TVRDOLISTÉ LESY 

Pracovní list pošli do pátku na můj mail nebo WhatsApp. Děkuji. Bude hodnoceno! 

POUŠTĚ 

 

TVRDOLISTÉ LESY 

 

● Učebnice str. 56 – 57  O krajině slavných indiánských časů (stepi)  

Přečti si o této přírodní krajině text v učebnici.  

O stepích zhlédni krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w 

● Do svého sešitu si přepiš/ vlep výpisky. Podle videa a textu v učebnici doplň chybějící informace. 

STEPI  
- rozkládají se v M _ _ _ _ _ podnebném pásu 
- srážky nestačí k růstu S _ _ _ _Ů, stepi porostlé různými druhy T _ _ _ 
- rozšířeny na více místech na světě 

 stepi Severní Ameriky = P _ _ _ _ _ (nejznámějšími obyvateli byli I _ _ _ _ _ _)                 
             stepi Jižní Ameriky = P _ _ _ _ značná část stepí se obdělává                                   

- úrodná půda Č _ _ _ _ _ _ _                   (pšenice, kukuřice)             
- stepi označovány za O _ _ _ _ _ _ _  světa  

zvířata: býložravci, B _ _ _ _ _, dobytek, H _ _ _ _ _ _ I, ptáci, emu 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w


ČESKÝ JAZYK 

!!! videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 11:00      

připrav si na ně: 
✓ v úterý OPČ 2, učebnici ČJ, sešit mluvnice, slohový sešit (kontrola práce: Klíčová slova, 

výpisky, výtah) a sešit z literatury (odpovědi k ukázce Liška Bystrouška) 

✓ ve čtvrtek navíc: sešit z dějepisu (Kréta a první Řekové) 

Mluvnice: 

ZÁJMENA 

 

Zopakuj si učivo zájmen v online testu – splň ho do pátku 5. 3. – bude hodnocen 

odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy 

https://forms.gle/NveV5tZuT9vqwbc9A 

 

projdeme společně při videokonferenci: 

OPČ 2 str. 15 / cv. 3 (druhy zájmen) 

 str. 19 / cv. 13 – 16 (zájmena kdo, co, někdo, něco, kdosi, ledaco, náš, váš) 

 str. 20, 21 / cv. 18, 19 (zájmena on, ona, ono, oni) 

uč.  str. 94 / cv. 1 (zájmena ten, náš) 

 

před čtvrteční videokonferencí vyskloňuj ve všech pádech v jednotném i množném čísle do sešitu 

mluvnice: (zkontroluj podle učebnice str. 98) 

1. pád   můj bratr   tvá, tvoje dívka   své, svoje kouzlo 

 

projdeme společně při videokonferenci: 

OPČ 2 str. 21, 22 / cv. 20 - 22 

 

Opiš cvičení do sešitu mluvnice - doplň i, í, y - barevně podtrhni všechna zájmena  

pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději do pátku 5.3. – bude hodnocen 

 

Svěřila jsem se j__ se vším. To jsou m__ kamarádi. Naš__ maminku jen tak něčím 

nepřekvapíš. Co se stalo s vaš__m autem? Potkala jsem j__ včera, ale málem 

jsem j__ nepoznala. Okamžitě m__ to vrať! Nediv se j__, že je j__ smutno. M__ 

se nebojíme, že bychom se naš__m ztratili! Ve vaš__ch úkolech jsem nenašla 

žádnou chybu. Rozvázala se m__ tkanička! Přistoupil k n__ a řekl j__, že se mu 

po n__ stýská. Otevři, to jsme jenom m__! Napsal jsem j__, že na n__ počkám. 

Před chvílí jsem j__ potkala. Petra j__ nezná. Pojedeme naš__m autem. Vůbec 

se vaš__m nedivím, že se na __ zlobí. Nedůvěřujeme j__. 

 

 

 

https://forms.gle/NveV5tZuT9vqwbc9A
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy (kdo mi neposlal název knihy, autora, napraví to) 

• v úterý kontrola práce z minulého týdne (R. Těsnohlídek: Liška Bystrouška – připrav si 

literární sešit) 

• přečti si ukázku (Čítanka str. 116 - 118) Já Baryk a můj šnek a do sešitu literatury odpověz 

písemně na otázky:           

(práci nemusíš posílat, zkontrolujeme ji další týden) 

 

1. Kdo je autorem ukázky? 

2. Kdo vypráví příběh? 

3. Co znamená výraz: je jako hrom do police? 

4. Kdo s kým se porovnává? Napiš příklady. 

5. Jak bys vysvětlil/a: Měl oči na stopkách? 

6. V jakém smyslu jsou zde použita slova song a aplaus? 

7. Kdo je Kikina? 

 

Sloh: 

v úterý kontrola práce z minulého týdne (Klíčová slova, výpisky, výtah) 

Výpisky, výtah, klíčová slova 

U výtahu vždy citujeme zdroj (odkud jsme informace čerpali). – přepiš si do slohového sešitu 

 

 

článek Čmeláci (str. 163 + 164) – pracuj do slohového sešitu obdobně jako minulý týden (tuto práci 

splň až po úterní videokonferenci, až si řekneme správné řešení minulého úkolu) 

1. Vypiš z článku klíčová slova. 

 

2. Vyjádři jednou větou téma článku. 

 

3. Zapiš si výpisky z textu (používej pomlčky, stručná hesla – jako by sis dělal/a poznámky do sešitu). 

 

4. Text zestručni a napiš souvislý výtah (nezapomeň na odstavce!!) 

 

(slohový úkol nemusíš posílat, zkontrolujeme ho další týden) 



DĚJEPIS 

ve čtvrtek  kontrola práce z minulého týdne (Kréta a první Řekové) 

Mykénské a homérské období   (uč. str.74 – 78) 

1. Doplň chybějící části textu: 
Hlavním zdrojem obživy mykénské společnosti bylo ____________________ a _________________ . 

Nedostatek surovin vedl k rozvoji dálkového ________________ . Opevnění paláců sestávalo 

z mohutných kvádrů, takovému zdivu se říká ______________ .  V polovině ________ století př. n. l. 

podlehli mykénští Řekové _______________ . 

2. S pomocí mapy (uč. str. 74) urči, které paláce nepatří do mykénského období: (přeškrtni je) 

Knossos  - Athény – Babylon – Théby – Ninive – Pylos – Faistos – Mykény 

3. Doplň další mykénské paláce, které nebyly jmenovány ve cvičení č. 2: 

__________________________________________________________________________________ 

4. Pokus se vysvětlit, proč se homérskému období říká temné: 

 

5. Přiřaď, co k sobě patří. Jedna možnost zbyde, vysvětli ji. 

1. ______ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 

a/ DANAJSKÝ DAR    1. co zapříčinilo nehodu, spor, nepřátelství 

b/ ACHILLOVA PATA    2. nepohodlné, mučivé 

c/ JABLKO SVÁRU    3. nesmyslné, není z toho užitek 

d/ SISYFOFSKÁ PRÁCE    4. jediné zranitelné místo 

e/ TANTALOVA MUKA    5. trpět žízní a hladem 

f/ PROKRUSTOVO LOŽE    6. _________________________________________ 

6. Podle koho se nazývá období homérské. Kdo to byl a čím se proslavil? 

 

odpovědi z této stránky pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději do 5. 3. – bude hodnoceno 

 

7. Poslechni si 2 příběhy a odpověz na otázky, které najdeš v online testu, učiň tak do pátku 5. 3. 
ukázky: https://www.youtube.com/watch?v=kEylEk_SiFU 

              https://www.youtube.com/watch?v=Aj7lf5Zkzn8 

online test: https://forms.gle/8oNSr8AXbnfU247o9 

        (najdeš ho i na stránkách školy)  test bude také hodnocen 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
https://www.youtube.com/watch?v=kEylEk_SiFU
https://forms.gle/8oNSr8AXbnfU247o9


MATEMATIKA 

Učebnice: Matematika A: str.75/ cv.1: Šipkové grafy 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 5.3.! Bude hodnoceno 

známkou!  

Úhel (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 1.3. a ve středu 3.3.) 

 

- úhly značíme pomocí 3 bodů:   ∢ 𝐴𝑉𝐵 nebo písmeny řecké abecedy:   α  

!!! Naučit se psát tyto vybraná písmena řecké abecedy!!!  

 

Druhy úhlů: 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


- dále rozdělujeme úhly na: 

 

Úkoly:  

 

 



4) Urči druh úhlu: 57°, 0°, 122°, 325°, 90°, 11°, 258°, 360°, 72°, 180° 

 

Velikost úhlu: (úhlový stupeň: 1°; úhlová minuta: 1); platí: 1°= 60))  

1) Převeď na minuty: 

 

2) Převeď na stupně a minuty: 

 

Sčítání a násobení úhlů: (stupně zvlášť, minuty zvlášť) 

 

5) Jsou dány úhly 𝛼 = 26°, 𝛽 = 42°𝑎 𝛾 = 52°. Vypočítej: 

a) 2 . 𝛼  + 2 . 𝛽 + 𝛾 = 
b) 2 . 𝛼 + 𝛽 + 2 . 𝛾 =  
c) 𝛼 + 2 . 𝛽 + 2 . 𝛾 = 
d) 2 . 𝛼 + 2 . 𝛽 + 2 . 𝛾 = 
 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 5.3.! Bude hodnoceno 

známkou!  

Úkol: Vypočítej: 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


ANGLICKÝ JAZYK 

Šesťáci, 

pokračujeme v lekci 3. Probíráme MINULÝ ČAS PROSTÝ slovesa BÝT (BE). Konference budou 

probíhat jak jste zvyklí. Všechny poslechy a materiály jsou připojeny k vaší třídě.  

Vaše úkoly na tento týden:  

Středa: 

→ Poslech: učebnice str. 32/ cv.2.  

Poslechněte si rozhovor. Odpovězte na otázky a odpovědi vypracujte do sešitu.  

(Where were these people last Saturday? Kde byli tito lidé minulou sobotu?) 

 → Doplň: učebnice str. 33/ cv.  7 a, b, c .  

7a - slabě tužkou do učebnice.  

Cvičení si zkontroluj dle poslechu. Dle vyplněného emailu od Azry vypracuj cvičení 7c. Oprav 

uvedené věty a zapiš si je do sešitu.  

Pátek: 

→ PS str. 25/ cv.4, 5. Budeme kontrolovat společně při videokonferenci v pátek.  

→ Přelož věty do angličtiny a zapiš do sešitu:  

Byl jsem doma. Nebyl jsem doma. 

Ona byla ve škole. Ona nebyla ve škole. 

My jsme byli v práci. My jsme nebyli v práci. 

Ty jsi byl na zahradě. Ty jsi nebyl na zahradě. 

Oni byli na dovolené. Oni nebyli na dovolené.  

Společně zkontrolujeme v pátek. 

 

A protože jaro přichází ..Because Spring is coming..oživte si slovní zásobu a mrkněte 

na video na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEb1GsqxhZc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEb1GsqxhZc


PŘÍRODOPIS 

Opakování – bezobratlí 
Zopakuj si své znalosti o žahavcích, ploštěncích a hlísticích v testíku na odkazu: 

https://forms.gle/pnnMKR2MkYrH1L6F7  

Test bude hodnocen známkou. Otázky se slovní odpovědí budu hodnotit ručně, po odevzdání testu. 

Body za ně se tedy připočtou až později. 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA - DÍVKY 

Zkuste si doma dle videí zatančit tanec Haka a  tanec Hula. U tanců se můžete natočit či vyfotit a svůj 

umělecký počin mi poslat. Pokud tuto výzvu nepřijmete, stačí napsat, který tanec Ti po vyzkoušení více 

„sedl“ a proč?. Odpověď popř. video či fotku pošlete na adresu krtousova@zsvacov.cz do 6.3.  

Oceánie:  
Nový Zéland – většinu obyvatel tvoří evropští přistěhovalci, původní obyvatelé Maoři – bojový tanec 
Haka, národní sport rugby 
2.https://www.youtube.com/watch?v=yiKFYTFJ_kw 

3.https://www.youtube.com/watch?v=7KJg7kAhudM 

Havajské ostrovy – samostatný stát USA, převažují běloši, původní obyvatelé Havajci – tanec Hula 

5.https://www.youtube.com/watch?v=1qO10aSsWSU 
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