
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    8. 3. – 12. 3. 2021 
 

Milí šesťáci, posílám úkoly na další týden. Věřím, že se máte dobře. Přeji všem hezké dny a hodně sil 

do další práce. M. K. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference ve čtvrtek 11. 3. 2021  

1. okruh – Einheit 1 

Tento týden na vás čeká opakovací test (nanečisto) z 1. okruhu. Vyplň do čtvrteční videokonference. 

Budeme společně kontrolovat! 

● Pracovní sešit – str. 20, 21 

str. 20 / cv. 1 -              Poslouchej a označ, co slyšíš.     

str. 20/ cv. 2 – Tvoř otázky. 

str. 20/ cv. 3 – Které slovo se hodí. Využij slovesa z nabídky. 

str. 20/ cv. 4 a) – Odpověz na otázky. 

 cv. 4 b) – Doplň formulář. 

str. 21/ cv. 4 c) – Napiš 5 vět o sobě. 

str. 21/ cv. 5 – Doplň rozhovor. 

str. 21/ cv. 6 – Tvoř věty.  

str. 21/ cv. 7 – Kde se nachází města? Doplň stát.  

  



ZEMĚPIS  

V úterý 9. 3. 2021 od 13:00 videokonference – společně probereme další přírodní krajinu  

LESY MÍRNÉHO PÁSU  

● před videokonferencí si vlep/přepiš následující pracovní list do sešitu (budeme vyplňovat společně) 

LESY MÍRNÉHO PÁSU – tady jsme doma 

dělíme je na dvě oblasti: 

a) listnaté a smíšené lesy mírného pásu  – jižní teplejší oblast mírného pásu 

- kolem ___ °s. š; rozšíření - ___________________________________________________ 

- střídají se _______________  

- původní les (buk, dub) nahrazen jehličnatými lesy-  ________, nebo přeměněn na kulturní krajinu 

_____________________ 

nejčastější dřeviny: ___________________________________________________________ 

živočichové: _________________________________________________________________ 

b) TAJGA= souvislý pás _____________lesů - v nejsevernější části mírného pásu  

- kolem _____ °s. š.; rozšíření - __________________________________________________ 

- drsné podnebí (K _ _ _ _ _ chladnější léto, tvrdá a D _ _ _ _ _ zima)  

dřeviny: ____________________________________________________________________ 

živočichové: _________________________________________________________________ 

 

● k lesům zhlédni následující krátká videa: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7514-les-a-vyznam-pestrosti-jeho-

druhu?vsrc=predmet&vsrcid=zemepis 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7521-stromy-a-jejich-prinos-pro-

krajinu?vsrc=predmet&vsrcid=zemepis 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8372-les-a-jeho-vyznam?vsrc=vyhledavani&vsrcid=lesy 

 

● do pátku vyplň online kvíz (bude hodnocen) – Opakujeme pouště a tvrdolisté lesy 

https://forms.gle/VaWKRxn7i9mozT6G9 
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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 z článku Čmeláci) a sešit z literatury (odpovědi k ukázce Já Baryk a můj šnek) 

✓ ve čtvrtek navíc: sešit z dějepisu (Mykénské a homérské období) 

Mluvnice: 

ZÁJMENA 

před úterní videokonferencí si zapiš do sešitu mluvnice: 

Zvratné zájmeno svůj 

Pokud něco přivlastňujeme podmětu, používáme místo zájmen můj/tvůj zvratné zájmeno svůj. 

 

Našla jsem svůj mobilní telefon na stole. 

V hotelu budeš mít svůj pokoj. 

Sandra má svého bratra velmi ráda. 

Kde má Micka svou misku? 

Hotel má svou vlastní pláž. 

 

projdeme společně při videokonferenci: 

OPČ 2 některá cvičení, která nemáme vyplněná (procvičíme si další tvary zájmen – můj, svůj, on, 

ona, ono, oni, její, jejich, jejích atd.) 

uč. str. 99 / cv. 1 

 

a/ uč. str. 94 / cv. 1  - doplň zájmena ten a náš a cvičení opiš do sešitu mluvnice 

 

b/ zapiš základní tvar zájmen a urči druh: (1 zájmeno na jeden řádek) 

jemu, jí, jejího, čemusi, mojí, něčemu, mými, takových, jehož, onoho, kohosi, ničemu, žádných, tomuto, 

témuž, tobě, ledakomu, nikým, vaši, sobě 

 

obě cvičení najednou pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději do pátku 12. 3. – bude 

hodnoceno 

 

před čtvrteční videokonferencí si zapiš do sešitu mluvnice: 

Číslovky 

druhy:      určité    neurčité 

 základní    (kolik?)   pět, osm   několik, málo 

 řadové      (kolikátý?)  čtvrtý, sedmá   několikátý 

 druhové   (kolikery?)  dvoje, devatery   několikery 

       (kolikerý?)  dvojí, trojí   několikerý 

 násobné    (kolikrát?)  dvakrát, pětkrát  několikrát 

        (kolikanásobný?) trojnásobný   několikanásobný 

        

projdeme společně při videokonferenci: 

OPČ 2 str. 24, 25 – výběr ze cvičení  

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy  

• v úterý kontrola práce z minulého týdne (Já Baryk a můj šnek – připrav si literární sešit) 

• přečti si ukázku (Čítanka str. 124 - 128) E. Knigh: Lassie se vrací a splň online test nejpozději 

do pátku 12. 3., (odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) 

https://forms.gle/XrpeBFmgRnPKgLV59 

 

 

Sloh: 

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

1. Přečti si text a vypracuj úkoly: 

Svaly 

 Kosti a klouby člověka jsou v těle uspořádány tak, abychom se mohli pohybovat. K pohybu jsou 

však také potřebné svaly, které jsou uloženy v blízkosti kostí. 

 Kosterní svaly tvoří téměř polovinu váhy člověka, je jich skoro 600. Jsou to svazky červených 

vláken, které se pomocí šlach upínají na kostru. Svaly jsou uspořádány v těle v párech, aby byl umožněn 

pohyb části těla. Například biceps ohne paži tak, že táhne kosti předloktí vzhůru. Triceps končetinu 

opět zpátky narovná tím způsobem, že táhne za loket. 

 Svaly potřebují pro svoji práci palivo, které jim dodává energii. Tím je především kyslík, který 

vdechujeme, a také výživné látky z potravy. Látka, jež uchovává energii ve svalech, se nazývá ATP 

(adenosin trifosfát). 

 Při námaze, například při běhu, se energie určená pro svaly rychleji vyčerpá a svaly potřebují 

více kyslíku. Když se kyslík ke svalům včas nedostane, svaly si musí poradit bez něj. Uvolňují kyselinu 

mléčnou, která způsobuje svalové bolesti. V tu chvíli bychom měli začít odpočívat. 

Zdroj: CLAYBOURNE, A. Vše o lidském těle. Praha: Ottovo nakl., 2009, s. 22 - 23 

 

2. Podívej se na citaci a napiš: 

kde a kdy byla kniha vydána 

k čemu citace slouží 

na jaké straně najdeš citovaný text 

 

3. Komu je text určen? (zakroužkuj) 

odborné veřejnosti  studentům vysoké školy  žákům druhého stupně 

 

4. Vypracuj heslovitou osnovu: 

 

 

 

 

5. Napiš stručné výpisky: (zpracuj do slohového sešitu) 

 

 

slohový úkol pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději do 12. 3. – bude hodnoceno 

https://forms.gle/XrpeBFmgRnPKgLV59
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DĚJEPIS 
ve čtvrtek  kontrola práce z minulého týdne (Mykénské a homérské období) 

Formování městských států  (uč. str.79) 

 

1. V mapě jsou chybně zakresleny řecké městské státy. Přiřaď je správně (například bod a název 

vybarvi stejnou barvou). Podle mapy (uč. str. 74) doplň další tři městské státy. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Vylušti křížovku (nápovědu hledej v učebnici str. 74 – 78) a vysvětli tajenku: 
 

1.                 

2.            

3.            

4.            

5.            

 

1. název poloostrova, kde se nacházela Sparta 

2. autor řeckých eposů 

3. mohutné zdivo 

4. bludiště 

5. řecký epos 

TAJENKA: ____________ =  
3. Jaké dvě skupiny obyvatel zde žily? 
 
4. Jaká práva a jaké povinnosti měli občané? 
 
5. Jak se Dórové začlenili do řecké společnosti? 
 
 
pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději do 12. 3. – bude hodnoceno 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


MATEMATIKA 

( vše vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 8.3. a ve středu 10.3.) 

Sčítání úhlů – příklady k procvičení:  

Př.: Vypočítej: 

 

Odčítání úhlů: 

1) Vypočítej: 

 

2) Doplň správnou hodnotu úhlu ta, aby platila rovnost. 

 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 12.3.! Bude 

hodnoceno známkou!  

Úkol: Mezi následujícími rozdíly úhlů doplň správné znaménko nerovnosti (<, >). 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Dělení úhlů: 

1) Vypočítej: 

 

2) Doplň následující tabulku: 

 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 12.3.! Bude 

hodnoceno známkou!  

1. Jsou dány úhly 𝛼 = 28°, 𝛽 = 45°𝑎 𝛾 = 72°. Vypočítej: 

 

2. Jsou dány úhly 𝛼 = 27°12´, 𝛽 = 45°36´𝑎 𝛾 = 60°48´. Vypočítej: 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Úkoly na tento týden:  

→ Přepsat tabulky do sešitu GRAMATIKY z PS - str.74/ 3.3 , 3.4 (otázka, krátká odpověď) + text pod 

tabulkami 

• tabulka 3.3: Minulý čas prostý slovesa BE : otázka  

 • tabulka 3.4: Minulý čas prostý slovesa BE: krátké odpovědi  

U tabulky 3.3 k písmenku b si připište:  

Výrazy začínající na Wh → Where, When, What, Why, Which, Who - tyto výrazy obecně stojí vždy 

na začátku jakékoliv otázky (stejně tak i v otázce v minulosti) 

Where was Petr last night? Kde byl Petr minulou noc? 

What was wrong? Co bylo špatně? 

When was your concert? Kdy byl tvůj koncert?  

→ Do pátku 12.3. přeložte věty do angličtiny do školního sešitu, namátkově si někoho vyberu a 

oznámkuji! 

1. Byl/a jsem šťastná. Nebyl/a jsem šťastná.  

2. Otec byl řidič. Otec nebyl řidič. 

3. Matka byla učitelka. Matka nebyla učitelka. 

4. Dům byl malý. Dům nebyl malý. 

5. My jsme byli v Londýně. My jsme nebyli v Londýně. 

Z kladných vět (1.-5.) utvoř také otázky, zapiš do sešitu. 

POSLECH: pohádka učebnice str.83/ THE PIED PIPER OF HAMELIN 

slovíčka k textu:  

The Pied Piper - pištec, dudák 

his flute -jeho flétna 

the Mayor – starosta 

Councillors - zastupitelé, konšelé 

the town hall – radnice 

guilders -zlaťáky, peníze 

the town square – náměstí 

rats - krysy 



PŘÍRODOPIS 

Měkkýši 
učebnice str. 57  SVOU PRÁCI MI POŠLI 

1. Do sešitu si napiš zvýrazněný text:  

velký nadpis MĚKKÝŠI (pozor na pravopis!) 

- dělíme na 3 třídy:   plži 

mlži 

 hlavonožci 

 

2. Ke každé třídě si namaluj jednoho zástupce  

– inspirovat se můžeš v učebnici na str. 57 (obr. 3, 4 a 5) 

Plži 
učebnice str. 58 až 60  

3. Do sešitu si dále napiš:  

menší nadpis Plži  

- schránka = ULITA 

- jazýček = RADULA 

- dýchají plícemi nebo žábrami 

- většinou hermafroditi 

 

4. Pracovní sešit (nápovědu najdeš v učebnici na str. 58) 

stavba těla hlemýždě:  PS str. 25 / cv. 1 dole  

 

 

 

 

 

 

 

 


