
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    1. 2. – 5. 2. 2021 
 

Milí šesťáci, 

zasílám domácí přípravu na 
další týden. Doufám, že jste 
všichni spokojení se svými 
výsledky za 1. pololetí.             
Od 8. 2 – 14. 2. 2021 nás čekají 
jarní prázdniny.  

Přeji pěkný týden a chuť do 
práce! M. K.  

 

 

ZEMĚPIS  

Videokonference v úterý od 13:00 

Poslední přírodní sféra, kterou budeme probírat je BIOSFÉRA.  

● Zapiš si a vlep do sešitu přiloženou mapku. 

BIOSFÉRA 

Zvířata a rostliny potřebují ke svému životu určité životní podmínky (podnebí, potravu, dostupnost 

vody). Podle těchto podmínek rozlišujeme devět typů přírodních krajin neboli biomů. 

 

  



●  Přečti si charakteristiku jednotlivých typů krajin, obrázky rozstříhej a nalep si je do svého sešitu 

ve správném pořadí (Jakými krajinami proletíš od rovníku k pólům). Zkontrolujeme v úterý při 

videokonferenci. 

Vážení zákazníci!  

Naše cestovní kancelář PASÁT Vám nabízí cestu – Od rovníku k pólům. Nasedněte do našeho 

speciálně upraveného letadla a vydejte se s námi na cestu po hlavních přírodních krajinách světa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference ve čtvrtek od 13:00 (SK1) a 13:30 (SK2)  

okruh – Einheit 1 

● Vyplň následující pracovní list. Pošli do pátku na můj mail nebo WhatsApp. Děkuji. 

 

 

 

● Pracovní sešit 

str. 17/ cv. 16 – Poslouchej a spojuj! Věty napiš. Př. Paul mag Floorball. Zkontrolujeme ve čtvrtek. 

 

 



ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

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

připrav si na ně: 
✓ v úterý OPČ 2, učebnici ČJ, sešit mluvnice a slohový sešit (kontrola práce: Popis pracovního 

postupu) 

✓ ve čtvrtek navíc: sešit z dějepisu (Čína) 

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (opakování a procvičování učiva) 

projdeme společně při videokonferenci: 

OPČ 2  str. 13 (stupňování přídavných jmen) 

uč.  str. 82 / cv. 5 a, b 

 

OPČ 2 str. 8 / cv. 14 (pravopis podstatných a přídavných jmen) 

 str. 8 / cv. 16 (skloňování přídavných jmen) 

 

uč.  str. 83 / cv. 8 (doplň -j-, -jj-) 

 str. 83 + 84 / cv. 12 (doplň -ě-, -ně-) 

 str. 84 / 13 a, b (doplň -n-, -nn-) 

 

 

uč. str. 79 / cv. 9 b  – celé cvičení krasopisně opiš a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz   

nejpozději do pátku 5. 2. – bude hodnoceno 

 

 

 

 

Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy 

• v úterý kontrola práce z minulého týdne (A. Ransome: Boj o ostrov -  plnili jste online test) 

 

• přečti si ukázku (Čítanka str. 100 - 107) – Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky 

 online test splň do pátku 5. 2.  (odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) 

https://forms.gle/vdK8VRzFhAzREDnU8 bude hodnocen 

  

  

 

 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
https://forms.gle/vdK8VRzFhAzREDnU8


Sloh: 

v úterý kontrola práce z minulého týdne (Popis pracovního postupu) 

Popis pracovního postupu II 

1. Nahraď podtržená slova různými synonymy (napiš je nad vyznačená slova): 

Papírový drak 

Vezmeme si dřevěné laťky nebo špejle, ze kterých uděláme konstrukci draka, třeba čtvercovou. 

Vezmeme si provázek a kostru svážeme. Můžeme si vzít také izolepu a slepit ji. Na papír si obkreslíme 

kostru, kterou máme hotovou, a vystřihneme ji. Dáme si pozor, abychom měli papírovou šablonu 

alespoň o několik cm větší, než máme kostru. Vezmeme vystřižený papír a draka si můžeme namalovat, 

můžeme mu udělat třeba oči. Pak vezmeme kostru a papír k ní přilepíme. Vezmeme nůžky a v dolním 

rohu draka uděláme malý otvor, kterým protáhneme provázek. Vezmeme si barevné papíry a uděláme 

mašličky. Vezmeme mašličky a navážeme je na provázek. Tak uděláme drakovi ocas. Doprostřed kostry 

přivážeme provázek a vezmeme draka vyzkoušet. 

2. Celý text přeformuluj do slohového sešitu: 

Slohový úkol nemusíš posílat, zkontrolujeme ho společně v dalším týdnu (po jarních prázdninách). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS 

ve čtvrtek při videokonferenci kontrola práce z minulého týdne (Čína) 

v rámci opakování splň online test (odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) 
https://forms.gle/QfRMpqUMwiighRvT9 
test splň do pátku 5. 2. – bude hodnocen 
(můžeš pracovat se sešitem, nebo informace vyhledávej v učebnici) 
 
 
PROJEKT: Pokus se zmapovat základní informace o starověkých státech (Mezopotámie, Egypt, 
Indie, Čína) 
 
Pro každý stát použij tabulku níže jako vzor = celkem zpracuješ 4 přehledné tabulky. 
Pokud si tabulku nemůžeš vytisknout, použij 4 volné listy, každý stát zapisuj na novou stránku. 
Svou práci můžeš (dobrovolně) doplnit i obrázky, fotografiemi. 
 
Název starověkého státu: 
 
Státní útvary: 
 
Řemesla a obchod: 
 
Zemědělství: 
 
Písmo: 
 
Objevy a vynálezy: 
 
 
 
Kulturní památky: 
 
 
Náboženství: 
 
Města: 
 
Řeky: 
 
Zajímavosti: 
 
 
 
 
 

 

 

svou práci pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději do 7. 2. – bude hodnocena 

  

https://forms.gle/QfRMpqUMwiighRvT9
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


MATEMATIKA 

Vypracuj test: Sčítání a odčítání zlomků – do pátku 5.2. 2021, bude hodnocen známkou! 

https://forms.gle/GvZ7Q1SM8xxdrrqF8 

Druhy trojúhelníků 

  

Úkoly: (vysvětlím a vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 1.2. a ve středu 3.2.) 

1. Podle stran: pravítkem určete délky stran jednotlivých trojúhelníků a přiřaďte názvy: 
různostranný (obecný) trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník.

   
2. Podle velikosti vnitřních úhlů: určete velikosti vnitřních úhlů jednotlivých trojúhelníků a 

přiřaďte názvy: ostroúhlý trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník, tupoúhlý trojúhelník. 

https://forms.gle/GvZ7Q1SM8xxdrrqF8


3. Z trojúhelníků na obrázku vybarvi modře ty, které jsou pravoúhlé, červeně ostroúhlé a 
žlutě tupoúhlé. 

 

4. Z uvedených obrázků trojúhelníků vyber rovnoramenné trojúhelníky a vybarvi je modře. 

 

5. Rozhodni, která tvrzení jsou správná a která ne. 

a) Pravoúhlý trojúhelník musí mít dvě strany stejně dlouhé. x Pravoúhlý trojúhelník musí mít 
jeden úhel pravý. 

b) Rovnoramenný trojúhelník má rovné rameno. x Rovnoramenný trojúhelník má dvě strany 
shodné. 

c) Rovnostranný trojúhelník má všechny strany shodné. x Rovnostranný trojúhelník má 
všechny strany rovné. 

6. Vrcholy a strany trojúhelníku: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Podle pravidla v předešlé úloze pojmenuj strany v následujících trojúhelnících. 

 

8.  

 

9. Popište postupně vrcholy a strany trojúhelníků  EFG,  KLM a  XYZ. 

 

 

10. Obvod trojúhelníku: o = a + b + c  

A) Vypočítej obvod trojúhelníku, je-li a = 6,7 cm; b = 6 cm a c = 7 cm. 

B) V rovnoramenném trojúhelníku známe obvod o = 56 cm a délku strany a = 23 cm. 

Dopočítej zbývající strany. (Uvažuj všechna možná řešení.) 

C) Rovnostranný trojúhelník má obvod:  

a) o = 18 cm;  
b) o = 2 dm 7 cm;  
c) o = 3 dm 7 cm 2 mm. Vypočítej délky jeho stran.   



ANGLICKÝ JAZYK 

Milí šesťáci, 

uslyšíme se v obvyklých dnech: ve středu a v pátek. 

Pokračujeme v učebnici na straně 28: oddíl Culture, PS str. 22. 

Středa:                                   Animals in Britain, pg.28.  

Poslechněte si text, který jsem Vám poslala a poté si článek přečtěte a přeložte. 

K článku vypracujte: 

učebnice: 

cv. 1/str. 28 : ke každému odstavci přiřaďte vhodné pojmenování. 

cv. 2 a, b – odpovědi do sešitu  

cv. 3 – poslech, zkus porozumět informacím a zapiš odpovědi na otázky do sešitu. 

 

Pátek:     PS:  str. 22/cv. 1, 2, 3.  

Poslech na procvičení: youtube- English- animals- poslech s anglickými titulky: 

https://www.youtube.com/watch?v=dIMaZ8sz-_8 

Před týdnem jsme probírali novou látku – sloveso MUST a pádová zájmena, 

zopakujte si a přeložte věty do sešitu. Pošlete je do pátku 5.1. na můj email: 

hanzalova@zsvacov.cz 

1. Musíte zůstat doma. 

2. Musím pomoci mé matce. 

3. Jane musí jít do nemocnice. 

4. Musíme si uklidit pokojíček. 

5. Robert musí umýt auto. 

6. Bydlím s ním. 

7. Moje sestra mi nepomáhá. 

8. Mám dvě kočky. Miluji je (kočky). 

9. Dělají to pro nás každý den. 

10. Máme mnoho kamarádů. Máme je rádi. 

https://www.youtube.com/watch?v=dIMaZ8sz-_8
mailto:hanzalova@zsvacov.cz


PŘÍRODOPIS 

Bezobratlí živočichové, žahavci 

1. Na stránkách školy najdeš prezentaci, kde jsou představeni žahavci. Znovu si ji projdi a zopakuj si 

informace o těchto bezobratlých živočiších, o kterých jsme si povídali při videokonferenci. 

2. Do sešitu si přepiš nebo přilep následující informace (doplň, co chybí) 

Bezobratlí živočichové 

- nemají kostru 
- mnoho kmenů (podívej se na přehled v uč. na str. 46) 

 
Žahavci 

- žijí ve vodě 
- žahavé buňky (k ochromení kořisti) 
- draví 
- zástupci (koráli, medúzy, nezmaři, sasanky, …) 

Stavba těla: (uč. str. 47) 

Trávení = dutina, která se nazývá _____________ 
Dýchání = celým _______________ těla 
Rozmnožování = střídá se p_____________   a   n____________ (pučení) 
Pohyb - medúzy: ______________________ 
  - sasanky: ______________________ 
  - nezmaři: ______________________ 

 

3. V pracovním sešitě vypracuj:  

PS str. 23 / cv. 1, 2 

 

Vše si zkontrolujeme při videokonferenci. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


