
Milí šesťáci, 

v úterý 9. 6. od 10:00 (ČJ) a ve středu 10. 6. od 9:00 (AJ) se konají tradičně videokonference. 

Ve čtvrtek 11. 6. se sejdeme v 9 hodin před budovou školy. Bližší informace najdete na Škole online. 

Nezapomeňte s sebou přinést vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení na stránkách školy),  klíč od 

šatní skříňky a ROUŠKU!!! 

 

Český jazyk  

 Mluvnice:  

 zopakuj si informace o přívlastku a vyplň online test: (můžeš i opakovaně) 

https://forms.gle/hTq7H6vgHVmaX7Hy7 

 OPČ 2 str. 39 + 40/cv. 4a (podtrhni přívlastek a nad něj nadepiš jeho druh – Pks/Pkn) 

 

 na videokonferenci si připrav pracovní list (opět vyplníme společně až při videokonferenci) a 

nejlépe do ÚTERÝ si opiš do sešitu mluvnice nové učivo z rámečku 

 

PŘEDMĚT (označujeme Pt) 

= rozvíjí obvykle sloveso nebo přídavné jméno 

- ptáme se na něj všemi pádovými otázkami kromě 1. pádu (1. pádem se ptáme na podmět) 

             5                                                           5                                                                 2                               

Ivana píše dopis.                         Všichni mluvili o fotbale.                  Jirka je zahloubaný do čtení. 

  Po          Př                       Po          Př      Po             Př 

Ivana = píše   všichni = mluvili    Jirka = je zahloubaný 

             Pt       (Co?)    Pt        (O čem?)                  Pt      (Do čeho?) 

            dopis    o fotbale     do čtení 

 

- předmět může být rozvit dalším členem: 

Ivana píše dlouhý dopis. 

                                                                                                                                                                                                

Ivana píše dlouhý dopis.   Opravář otočil kohoutkem u vany. 

  Po          Př                                                                  Po            Př  

Ivana = píše                                                                     opravář = otočil    

             Pt       (Co?)                                                                 Pt       (Čím?)   

            dopis                                                                                  kohoutkem      

  Pks       (Jaký dopis?)                                               Pkn     (Jakým kohoutkem?) 

                     dlouhý        u vany 

 

Další příklady najdeš v učebnici na straně 119 a 120 (můžeš si je opsat) 

https://forms.gle/hTq7H6vgHVmaX7Hy7


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

Úkoly na Škole online po jejím konání) 

 po videokonferenci vypracuj tato cvičení: 

 OPČ 2 str. 40/ cv. 7 – vyhledej předměty, podtrhni je přerušovanou čarou, nad ně 

napiš zkratku a pád (Pt2., Pt3., Pt4., ….) 

     Pt4. 

Zajíc si neustále dobíral želvu. 

 

 uč. str. 120/ cv. 2 – vypisuj do sešitu mluvnice pouze předměty, nad ně nadepiš 

zkratku a pád (Pt2., …)         toto cvičení pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

Literatura: 

 kdo nestihl, zapíše 5. knihu do čtenářského deníku a odevzdá ve čtvrtek 11. 6. 

(pokud do školy v tento den nejdeš, odevzdáš další čtvrtek 18. 6.) 

 

 

Dějepis  

Dominát, Rozpad a zánik římské říše (uč. str. 124 až 128) 

1/ Vysvětli pojem dominát? 

2/ Čím se dominát liší od principátu? 

3/ Co udělal Diocletianus pro zlepšení situace v římské říši? 

4/ Jak Diocletianus pohlížel na křesťanství? 

5/ U jakého moře se nachází město, které založil Constantinus? 

6/ Kdy, kdo a proč rozdělil římskou říši? 

7/ Jak se tyto dvě části nazývaly? 

8/ Prohlédni si mapu na str. 126 a vypiš, jaké národy se přesouvaly v rámci stěhování národů. 

9/ Kdy vyplenili Řím Vizigóti a kdy Vandalové? 

10/ Kdy zanikla západořímská říše? (Toto datum se považuje za konec starověku a počátek 

středověku.) 

odpovědi pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

   

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
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!!!  PRACOVNÍ LIST ČJ – PROJDEME PŘI VIDEOKONFERENCI  9. 6.!!!  

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

1/ Najdi ve větě předmět, podtrhni ho přerušovanou čarou, napiš otázku, jak se na něj ptáme: 

Zahráli si hru. ___________________________ Děti se dívaly na auta. _________________________ 

Dívka napsala knihu. _____________________ Armáda bojovala proti nepříteli. _________________ 

Petr se zajímal o češtinu. _________________ Eva čte zajímavý časopis. _______________________ 

U řezníka nekoupíme zeleninu. __________________Na stole měla pouzdro. ___________________ 

Používáme kalkulačku. ___________________ Bratr se podobá sestře. ________________________ 

Mám chuť na čokoládu. __________________ Ivan psal domácí úkol? _________________________ 

2/ Doplň předmět podle příslušného zadání: 

Tomáš se díval na ____________________ . (4. pád, č. j., rod ženský, vzor růže) 

Dostala jsem hezký ___________________ .      (4. pád, č. j., rod mužský neživ., vzor hrad) 

V zimě nesmí jíst _____________________ . (4. pád, č. j., rod ženský, vzor žena) 

V obchodě jsem si koupil ______________ . (4. pád, č. j., rod střední, vzor město) 

Maminka koupila ________________ dárek. (3. pád, č. j., rod ženský, vzor žena) 

Bez _____________ nesmí jet na dovolenou. (2. pád, č. j., rod mužský živ., vzor muž) 

3/ Rozhodni, zda vyznačené výrazy jsou ve větách podmětem (Po), nebo předmětem (Pt): 

To kolo jsem dostal od babičky. Rozbilo se ti kolo? Na zahrádce krásně voní růže. Miluješ červené  

růže? Dejte nám znamení, až budeme na řadě. Čekáme jen na vaše znamení. Mohutný strom na  

okraji lesa zasáhl při bouři blesk. Blesk proťal oblohu a v jeho světle jsme zahlédli, že se na vrcholku  

kopce vypíná mohutný strom. 

4/ Najdi ve větách předměty, podtrhni je a urči, ve kterém jsou pádě, do závorky napiš otázku: 

Byla vždycky chtivá peněz.   ( ___________________________) 

Sport je prospěšný zdraví.    ( ___________________________) 

Trenér nebyl spokojený s obráncem.  ( ___________________________) 

Slovenština je velmi příbuzná češtině. ( ___________________________) 

Pes nám vděčný za každé dobré slovo. ( ___________________________) 

Všichni byli na něho zvědaví.   ( ___________________________) 



Matematika  Středová souměrnost 

Úkol: Pusť si tento odkaz! https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo 

Sestroj obraz trojúhelníku ABC ve středové souměrnosti se středem S podle odkazu (čas: 6:36). 

 

Dělitelnost 

Nejmenší společný násobek dvou nebo více přirozených čísel, ozn.: n nebo nsn, určíme ho 

pomocí rozkladu čísel na součin prvočísel. 

Př.: Najdi nejmenší společný násobek čísel 42, 98, tedy n(42, 98) = ? 

Řešení: 

 

! Vynásobím všechna prvočísla, která se v rozkladu objevila, společná prvočísla pouze 

JEDNOU! 

Úkol: 

- učebnice: str. 73/ cv. 3 (vyřeš všech 20 příkladů a řešení mi pošli!) 

+ DOBROVOLNÝ ÚKOL: učebnice: str. 74/ cv. 4, 5, 6 

https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo


Německý jazyk 

EINHEIT 3 

Někteří ještě neposlali domácí přípravu z minulého týdne (uč. str. 39/ cv. 12b – odpovědi na 

otázky).  

Prosím napravte to! Děkuji! 

 

● pracovní sešit – str. 30 – shrnutí učiva 3. okruhu – projdi si celou stránku 

         str. 31 – 32 – Opakovací test  

Tento test pošli nejpozději do pátku na můj mail kulova@zsvacov.cz . Děkuji! 

 

  cv. 1 – Doplň tázací zájmena 

  cv. 2 – Napiš časové údaje (podobné cvičení na str. 26 v PS) 

  cv. 3 – Hledej 7 přídavných jmen a doplň je do vět 

  cv. 4 – Doplňuješ přivlastňovací zájmena (pozor u rodu ženského – přidáváš 

k zájmenu –e) 

   př. Ich heiβe Marie, das ist meine Schwester. Das ist der Opa und seine 

Katze. 

          JÁ  -  MOJE SESTRA     DĚDA       -        

JEHO KOČKA 

  cv. 5 – Přečti si rozhovor a poté rozhodni, co je správně/ chybně 

  cv. 6 – Poslouchej a označ správnou variantu (poslech na stránkách školy)
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Přírodopis  

Hmyz s proměnou dokonalou – BLABOKŘÍDLÍ (štíhlopasí)  

 Informace o blanokřídlém hmyzu najdeš v učebnici na str. 99 až 101  

 

 Vyřeš následující úlohy. Svou práci mi pošli. 

 

1. Vylušti přesmyčky (hledej zástupce blanokřídlého hmyzu) – obrázky ti napoví 

 

1) SVOA (obecná, útočná)  

 

2) ČLEVA (medonosná) 

 

3) ŇSERŠ (obecná)  

 

4) MLÁČEK (zemní)  

 

5) CARMEVEN (lesní, žahavý) 

 

2. Ke každému hmyzu z předchozího cvičení přiřaď 1 správné tvrzení 

a) sameček se nazývá trubec 

b) staví si kupovité hnízdo, má zakrnělé žihadlo 

c) důležitý opylovač, hnízdo si staví v zemi 

d) staví „papírové“ hnízdo z rozžvýkaného dřeva 

e) velká může být i víc než 3 cm 

 

3. Doplň včelí produkty (všechna chybějící písmenka jsou v rámečku): 

V _ _ K  M _ _  P _ _ _ _ _ _ S  M _ _ _ _ Í  K _ _ _ _ _ A 

 

 

 

4. Pokus se zjistit, jak to mají mravenci s křídly. 

 

 

 

 

 

 

 

A  A  Č  D  E  E  I   I  K  L  O  O  O  P  R  Ř  S  Š  T 



Zeměpis 

1.Zapiš si (vytiskni a vlep), prosím, do sešitu. Pokud budeš tisknout, vymaž si odkazy na videa. 

Rostlinná výroba  

- prohlédni si obrázky v učebnici na str. 88 - 89 

- má větší význam než živočišná výroba 

- základní zemědělské plodiny:  

1. obiloviny- pšenice, kukuřice  (mírný podnebný pás) 

      -rýže  (tropický podnebný pás) 

- pusť si video, kde se dozvíš, jak se sází rýže: https://www.youtube.com/watch?v=4o-

dY5AgSF0 

2.okopaniny – brambory (mírný podnebný pás) 

     -batáty, maniok (tropický podnebný pás)  

3.cukrová třtina – tropický podnebný pás 

-výroba cukru 

- pusť si krátké video, jak se získává třtinový cukr: 

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

4.cukrová řepa – mírný podnebný pás 

5.olejniny – řepka olejka (olej, bionafta), slunečnice (mírný podnebný pás) 

-podzemnice olejná (tropický podnebný pás) 

6. ovoce a zelenina – banány (tropický podnebný pás) 

   -citrusy (subtropický pod. pás) 

   -jablka (mírný pod. pás) 

7. pochutiny (kávovník, kakaovník, čajovník, koření – skořice, pepř, kmín…) 

- pusť si krátké video – Od kakaového bobu k čokoládě - 

https://www.youtube.com/watch?v=F4lDqF5VJWE 

8. textilní rostliny – len, bavlník  

- pusť si krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=orKBbm9lJ1s 

 

2.Cvičení si netiskni, stačí do sešitu psát rovnou odpovědi. 

Pojmenuj podle obrázků jednotlivé rostliny a přiřaď k nim správný produkt. 

Možnosti na výběr: rýže, cukrová třtina,  bavlník, kukuřice, brambory, kávovník. 

 (Např. brambory, cukrová třtina…1, 4, 5…) 

Výsledky mi, prosím, pošli. 

https://www.youtube.com/watch?v=4o-dY5AgSF0
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https://www.youtube.com/watch?v=orKBbm9lJ1s


 

 

 

 

 

 

 

3.Zapiš si (vytiskni a vlep), prosím, do sešitu. Pokud budeš tisknout, vymaž si odkazy na videa  

 

Živočišná výroba 

- zabývá se chovem hospodářských zvířat 

- poskytuje člověku: potraviny (maso, mléko, vejce, med) 

        suroviny (vlna; peří; kožešiny – lišky, norci; kůže; hedvábí – ze 

zámotku housenky motýla bource morušového – pusť si 2 krátká videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=8saofPqOHTI 
https://www.youtube.com/watch?v=knBND3bFeas 

- zvířata se chovají i za účelem (přeprava osob a nákladů – koně, osli, velbloudi) 

 

4.Vyplň online testík a odešli mi jej! 

https://forms.gle/9D3AviPJHT6V77yMA 
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Anglický jazyk 

Milí šesťáci, 

děkuji za poslání minulého domácího úkolu (PL na frekvenční příslovce). Kdo neposlal, prosím 

napravte to. 

Další videokonference se bude konat ve středu 10.6.2020 v 9,00. Připravte si na ni Pracovní list na 

opakování. Najdete ho níže. Budu se těšit. :-) 

Kdo se videokonference nezúčastní, pošle vypracovaný pracovní list do pátku na email. 

 

Tento týden zopakujeme Tvoření času a předložky in, on, at. 

Vypracujte online test na stránkách školy, kde zopakujete a procvičíte časové předložky in, on, at 

Zopakujte si: Time 

What’s the time? ....... It is...... 

When......?  ......... At........ 

PAST = po 

TO = do 

half past = půl 

a quarter past = čtvrt 

a quarter to = tři čtvrtě 

a.m. = ráno do 12,00 

p.m. = odpoledne do půlnoci 

 

Vypracujte Pracovní list: 

cvičení 1 a 2 pošlete do pátku na fridrichova@zsvacov.cz  

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


 

 

 



Pracovní list na videokonferenci: 

 



 

 

 


