
Prosím o pravidelné každodenní přihlášení na ŠKOLU ONLINE, můžou se tam objevit nové zprávy, kterými se Vám 

vyučující snaží podat zpětnou vazbu apod. Pokud nemůžete odevzdat práci z jakéhokoli důvodu, informujte přes 

email nebo Školu online příslušné vyučující.   

Práce odevzdávejte nejlépe do pátku na emaily vyučujících. Můžeme tak snadněji reagovat na případné nedostatky 

a problémy v učivu. 

 

VIDEOKONFERENCE 

V úterý 7. dubna v 9:00 se prosím přihlaste do videokonference (je určena pouze pro 6. třídu). Odkaz najdete na 

stránkách školy (v pravém sloupci), stačí na něj v uvedený čas kliknout a k videokonferenci se připojit. Těším se, že 

Vás uvidím a uslyším alespoň touto cestou. 

 

Český jazyk  

Mluvnice:  

 ještě znovu se vrátíme k pravopisu podst. a příd. jmen – do sešitu mluvnice napiš cvičení z učebnice str. 79/ 

cv. 9b, navíc modře podtrhni příd. jména tvrdá, červeně měkká, zakroužkuj zeleně příd. jména přivlastňovací 

– odešli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 do sešitu mluvnice vyskloňuj dva chlapci, obě ruce, tři hlavolamy – odešli na email 

 OPČ 2 str. 25 - přepiš modrou tabulku do sešitu mluvnice 

 OPČ 2 str. 26/cv. 2, str. 27/cv. 5a, cv. 6 (pokračuj i na str. 28), str. 28/cv.7a 

 

Sloh: 

 do slohového sešitu nakresli obdélník (rámeček pohlednice), vpravo napiš adresu (komu pohlednici budeš 

posílat), vlevo napiš velikonoční přání, nezapomeň na tvůj podpis – odešli na email 

Literatura: 

 Čítanka str. 135 – 139: Z. Bezděková - Říkali mi Leni 

do sešitu literatury zapiš jméno autora, název díla, krátce charakterizuj postavy, které se v ukázce objevily 

 Četba vlastní knihy – zapiš knihu do čtenářského deníku 

 Vyber si 5. knihu a pošli mi na email její název a autora (do 17. 4.) 
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Dějepis  

uč. str. 96 – 98 (Hry) 

Odpověz na otázky (podle učebnice): a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

1) Kde se pořádaly řecké hry? 

2) Jak často se hry konaly? 

3) Kdy se konaly první olympijské hry? 

4) S čím hry souvisely? Na počest koho se konaly? 

5) Kdo se her mohl účastnit? 

6) V jakých disciplínách se závodilo? 

7) Co získal vítěz? 

8) Jak se jmenovaly hry, které se pořádaly pro ženy? 

9) Co se muselo dodržovat během her? 

10) Kdy byly olympijské hry zrušeny a proč? 

11) Kdo se zasloužil o obnovení novodobých olympijských her? 

12) Nakresli do sešitu olympijské kruhy a zjisti, co tyto kruhy představují. 

 

Jestli máš možnost, zhlédni video: https://www.dailymotion.com/video/x4nmhka 

V rámci opakování si udělej online test - Starověké Řecko 
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Matematika 

Konstrukce 

Připrav si ořezanou obyčejnou tužku č.3, pravítko s ryskou, kružítko, úhloměr a pusť se do toho!  

- učebnice str. 12/ cv. 1 – 3; vše do školního sešitu; návod: 

cv.1: nerýsuj na čistý papír, rýsuj do školního sešitu podle slovního zadání (připomenutí: body značíme 

velkými tiskacími písmeny, přímky a kružnice malými písmeny); Jaký útvar jsi narýsoval/a? Jakou mají 

velikost úhly ABC a ABD? Pošli mi odpověď!  

cv.2: narýsuj přímku p, na ní vyznač bod A, postupně nanášej za pomocí kružítka úsečky AB, BC, CD, AD z 

cv.1. Změř délku celé úsečky, kterou jsi narýsoval/a. Pošli mi odpověď! 

cv.3: narýsuj úsečku AB délky 5 cm, sestroj kružnici m (zabodni do bodu A, v kružítku poloměr 6cm), sestroj 

kružnici n (zabodni do bodu B, v kružítku poloměr 4cm), vznikne ti průsečík dvou kružnic, který označ C, 

dorýsuj trojúhelník ABC (v zadání je ještě bod D, ten nerýsuj, tj. průsečík v 2. polorovině, pod úsečkou AB); 

Změř vnitřní úhly trojúhelníku a pošli mi odpověď! 

Schody 

- učebnice str.13/ cv. 1 – 3 (stejné jako krokovací pás, jen se chodí po schodech nahoru a dolu); cvičení jsou 

velmi jednoduché, tak si je zkus alespoň pro zábavu  (DOBROVOLNÉ) 

Obsah 

- učebnice str. 15/ cv. 1, 2; procvičení vzorce pro výpočet obsahu obdélníku: S = a . b 

cv.1: prozradím, úloha má 4 řešení (pokus se najít všechna) 

cv.2: pouze a) Zjisti obsahy |B|,| C|, |D| obdélníku v centimetrech čtverečních. Pošli mi odpověď! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK  

Někteří z Vás ještě nevyplnili online – testík na stránkách školy (týden 23.3 -27. 3.) a 

neodeslali pracovní list z minulého týdne. Prosím o nápravu. Děkuji Kůlová 

● Posílám výsledky pracovního listu z minulého týdne: 

cv.1  – 1e, 2f, 3a, 4g, 5c, 6h, 7b, 8d 

cv. 2 – DER – Opa, Bruder, Freund, Herr, Arzt; DIE – Freundin, Tante, Familie, Uhr, Frau 

DAS – Handy, Zimmer 

cv. 3 – Meine Tante heiβt Patrizia. Mein Bruder is schon siebzehn und heiβt Christian. 

Meine Familie ist nicht groβ. Meine Freundin wohnt in Hamburg. Das ist in Deutschland. 

Mein Onkel ist Informatiker. Er ist vierzig Jahre alt. Meine Schwester ist klein und frech. 

Zkontroluj si i překlad ve školním sešitě: 

Přijdu v 5 hodin.       Ich komme um 5 (Uhr). 

Zůstanu 3 hodiny.     Ich bleibe drei Stunden. 

Můj trenér přijde v 6 hodin.   Mein Trainer kommt um 6 (Uhr). 

Moje kamarádka zůstane 2 hodiny.  Meine Freundin bleibt 2 Stunden. 

 

● Na stránkách školy si vyplň opakovací online testík na časové údaje! 

https://forms.gle/1KHx61LZi5tjAxNb6 

● Do školního sešitu si opět vyčasuj sloveso:    LACHEN (smát se) 

● Učebnice str. 35 – Personen beschreiben / popis osob 

cv. 4 – tvořit ústně větičky - jaký je tvůj trenér, kamarád, bratr….. 

př. Mein Freund ist nett, ruhig (klidný) und sympathisch. Er macht Judo und spielt 

Karten….. 

- využívat slovní zásobu z učebnice + slovníček 

 

● Stále si opakuj slovíčka, 3. lekce je na slovíčka velmi bohatá 

● Pracovní sešit – str. 27/ cv. 5  

   str. 27/ cv. 7 – poslech na stránkách školy 

 

https://forms.gle/1KHx61LZi5tjAxNb6


● Když budeš mít chuť a volnou chvilku, vybarvi si velikonočního zajíčka. (dobrovolný úkol) 

FROHE OSTERN! VESELÉ VELIKONOCE!  

Všem přeji krásné a klidné Velikonoce, pevné zdraví a chuť do školní práce.  

Rodičům děkuji za dosavadní spolupráci a trpělivost! 

Kůlová M 

 

 

 



Přírodopis 

Opakování 

Ověř si své znalosti a vypracuj si testík na odkazu: https://forms.gle/kNCJ7LpGNHvuoPRg6 

Stejný test je i na stránkách školy. 

Pokud se ti podaří dobrý výsledek, můžeš získat 1, pokud se ti test nepodaří, nezoufej a vyplň si ho znovu.  

Hmyz 

podle učebnice str. 77 vypracuj:  PS str. 34/ cv. 2  

Vylušti si křížovku  Tajenku mi pošli na email. 

(napoví ti obrázek v učebnici na str. 76)  

Jak se jmenuje pevná vnější kostra hmyzu, která neroste a hmyz ji musí během vývoje svlékat?  

Odpověď najdeš v tajence: 

    K  

 R    

  Y      

  Ž      

     L  

   S     

S   Ž    

M       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co kryje zadeček brouků? 

Jak se nazývá střední část těla hmyzu? 

Čím hmyz ohmatává své okolí? 

Čeho má hmyz vždy šest? 

Co mají brouci schované pod krovkami? 

Co je součástí ústního ústrojí brouků? 

Jaký typ očí má hmyz? 

Co má hmyz v přední části hlavy? 

https://forms.gle/kNCJ7LpGNHvuoPRg6


Zeměpis (Opakování – biosféra) 

Pokud máš možnost, vytiskni si všechny úkoly a vlep do sešitu. 

Pokud možnost nemáš, stáhni si do počítače, vyplň v počítači. 

Pokud nemáš ani jednu z možností, do sešitu si zapiš pouze odpovědi. 

 

Všechny odpovědi z následujících úkolů mi zašli na adresu: sladkova@zsvacov.cz 

 

1. V rámečku máš výběr odpovědí, které doplň následujícím otázkám. Poté dané odpovědi najdi v osmisměrce 

a zapiš si tajenku. 

POKUD SI NEBUDEŠ VĚDĚT RADY, ODPOVĚĎ VYHLEDEJ NA INTERNETU, POPŘ. SE ZEPTEJ MĚ!!! 

 

Doplněné odpovědi v přesném pořadí a výsledek osmisměrky mi zašli na sladkova@zsvacov.cz! 

INDONÉSIE, VELBLOUD, AMAZONIE, SAHARA, GRIZZLY, CAMPOS, ANTARKTIDA, LEV, GOBI, ROVNÍK, NOSOROŽEC, 

SERENGETTI, SIBIŘ 

1. Souostroví v Asii, v němž najdeme tropický deštný les. ______________________________ 

2. Jiný název pro medvěda šedého, který žije v Severní Americe. ________________________ 

3. Král zvířat. _____________________ 

4. Místní název pro savanu v Brazílii._________________ 

5. Nejchladnější světadíl světa. ______________________ 

6. Rovnoběžka rozdělující zeměkouli na dvě poloviny. __________________________ 

7. Největší asijská poušť. ________________________ 

8. Velký savec podobný hrochovi, má velký roh a žije v Africe. _________________________ 

9. Africký národní park, na jehož území najdeme savanu. _____________________________ 

10. Oblast v Asii, kde najdeme jehličnatý les (tajgu). ______________________ 

11. Největší tropický deštný les nacházející se v Jižní Americe. _____________________ 

12. Největší poušť světa nacházející se v Africe. ____________________ 

13. Živočich žijící v poušti, v hrbech si nese zásoby vody a tuku. _____________________ 
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Tajenka: _________________________ 

2. Osmisměrka – hledej uvedené pojmy v osmisměrce a tajenku mi opět zašli na výše uvedenou adresu! 

ANTARKTIDA, ARKTIDA, TUNDRA, TULEŇ, TUČŇÁK, PERMAFROST, MRÁZ, LED, SOB, TAJGA, MECHOROST, 

BŘÍZA, PUSTINA, PÓLY, MEDVĚD, CHLAD, SOVICE. 
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Tajenka: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 



3. Doplňuj správné odpovědi do tajenky: 

1. Škůdce, žijící v jehličnatých stromech tajgy (živí se lýkem, dřevem….) 

2. Nejrozsáhlejší oblast tropických lesů v Jižní Americe se nazývá … 

3. Pro jaký typ přírodní krajiny je typické pravidelné střídání období sucha a dešťů? 

4. Místo v poušti, kde se vyskytuje voda? 

5. Jaké zvíře můžeš potkat v tundře? 

6. Král afrických savan je… 

7. Step Severní Ameriky se nazývá… 

8. Zvíře, které můžeme potkat v tropickém lese (bylinné, křovinné patro)… 

9. Bezlesá krajina za polárním kruhem, kde je tma, chlad a sníh, se nazývá… 

10. Rostlina typická pro tundru (mn. č.)…. 

11. Rozsáhlá poušť v Asii… 

12. Stepi Jižní Ameriky se nazývají…. 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

Milí šesťáci, 

osobně se ještě moc neznáme, ale doufám, že se situace brzy zlepší a my se seznámíme naživo. :-) Vracím se 

z mateřské dovolené a budu vás učit Anglický jazyk po paní učitelce Hanzalové, která mi předala veškeré informace a 

materiály, takže budeme společně pokračovat. Věřím, že nám to spolu půjde a bude nás angličtina bavit, i když zatím 

jen na dálku. 

Chtěla bych poděkovat všem, kdo mi poslali domácí úkoly. U ostatních doufám, že je také vypracovali. Kdybyste 

kdykoli potřebovali radu, informaci, konzultaci či vysvětlení, neváhejte mě prosím kontaktovat na email: 

fridrichova@zsvacov.cz Je pro mě důležité vědět, jak jste na tom, co vám jde a co nejde, abychom to mohli případně 

vylepšit. 

V učebnici na str.44/cv.1 je ukázka rozhovoru, jak slušně v AJ o něco požádat. Rozhovor si přečtěte a ústně přeložte. 

!!! Pokud chcete někoho o něco požádat v AJ, obvykle začnete způsobovým slovesem CAN (moci, umět) a 
zakončíte větu zdvořilým slovem PLEASE. 
!!! Nezapomeňte, že pokud je ve větě sloveso CAN, další sloveso (významové) bude v infinitivu! např. Can I open 
the door, please? 
 

V učebnici na str.44/cv.2 přiřaďte ústně otázky k obrázkům 

V učebnici na str.44/cv.3 si přečtěte 4 situace a vytvořte písemně do sešitu žádost (jako vidíte v příkladu). Cvičení 

v sešitě pak vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na můj email. 

V pracovním sešitě na str.40/cv.1,2 procvičujete tvoření žádostí. Hotová cvičení pak vyfoťte nebo naskenujte a 

pošlete na email. 

Tato zpětná vazba je pro mě důležitá, abych měla přehled o tom, jak vše zvládáte. 

Vzhledem k tomu, že se blíží Velikonoce, přikládám ještě dobrovolný zábavný pracovní list „An Easter Bunny“, který 

si můžete vypracovat. 

Přeji vám pohodové Velikonoce, mnoho sil do další školní práce a hlavně pevné zdraví. 

Rodičům děkuji za trpělivost a spolupráci. 

Lenka Fridrichová 

email: fridrichova@zsvacov.cz 
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  A BUSY EASTER BUNNY 
A rebus story: read and then rewrite the test with the missing words and color.the eggs. 

 

 
 
The Easter  is very busy today.     He wants to paint the eggs for the   of the 

goes to the  market and buys some . He  its eggs   world.  The 
 

 with fantastic colors:  a  red  ,  a yellow ,  a pink  ,   an orange 

, 
 

  a green .     Then he puts its colored  in a. 

  The  Easter    is very happy now.   He starts  hiding its   in the 

 into the  and in the bushes.  On Easter Day all the  are very happy, 
because 

 they can find many, many  during       their   Easter  egg   
 

 

 

 

 

 



TRUE OR FALSE? 

 TRUE FALSE 

1) THE   EASTER    BUNNY   IS   VERY   BUSY   

2)  THE   EASTER   BUNNY   GOES  TO   THE   MARKET   

3)  THE  EASTER   EGGS   ARE    YELLOW   

4)  THE   EASTER  BUNNY   IS   HAPPY   

 

 

 

 

 

 

 


