
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA – 14. 10. – 16. 10. 2020 
 

Milí šesťáci,  

zasílám domácí přípravu na zbytek tohoto týdne. Tento týden pro vás neproběhne žádná 

videokonference.  

Věřím, že vše společnými silami zvládneme a brzy se sejdeme opět ve škole. 😊 

V případě nejasností se na mě můžete obrátit prostřednictvím Školyonline. Jsem k zastižení také na 

WhatsAppu nebo mailu kulova@zsvacov.cz. 

 

ZEMĚPIS 

Procvičujeme zeměpisné souřadnice! 

● Přečti si v učebnici text na str. 12 - 13 – Určování zeměpisné polohy 

● Práce s atlasem: 

A) str. 12 – 13 – Ukaž v atlase následující rovnoběžky a poledníky! 

rovnoběžka 30° s. š.    hlavní poledník 0° 

rovnoběžka 60° j. š.    poledník 30° z. d. 

rovník 0°      poledník 15° v. d. 

rovnoběžka 15° s. š.    poledník 120° z. d. 

 

B) Opiš si do sešitu tyto souřadnice a podle atlasu najdi!  

1.  90° z. d., 23,5 °s. š. (záliv)      4. 40° v. d., 23,5° s. š. (moře) 

2. 45° v. d., 20° j. š. (ostrov)    5. 60° v. d., 30° s. š. (vysočina) 

3. 20° z. d., 66° s. š. (ostrov)    6. 60° z. d., 60° j. š. (průliv) 

 

Řešení: 1. Mexický záliv, 2. ostrov Madagaskar, 3. ostrov Island, 4. Rudé moře, 5. Íránská vysočina, 6. Drakeův průliv 
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NĚMECKÝ JAZYK 

ERSTE SCHRITTE 

Procvičujeme číslovky! 

● Vytiskni nebo přepiš pracovní list  – Die Zahlen von 0 bis 20 – nalep do školního sešitu 

● Opakuj slovíčka  

➔ zkontrolujeme příští týden při videokonferenci 

 

 

1) Doplň chybějící čísla 1 - 10! 

  eins, zwei, ____________,  vier, __________, sechs, ____________________, acht,    

   ____________,    ______________ 

2) Napiš číslovku!  

• elf ___________ 

• neun _________ 

• sechzehn______ 

• zwanzig_______ 

• vierzehn ______ 

• drei __________ 

• sieben ________ 

• null __________ 

• zwei _________ 

• zwölf_________ 

 

3) Jsou všechny číslovky správně napsané? Oprav! 

(v každém řádku najdeš jednu popletenou číslovku 😊) 

• eins    zwei    drei    funf 

• zehn    neun   acht   six 

• zwolf   acht   neun   zehn 

• fünfzehn  vierzehn  sechzehn  sebzehn 

• zweizig   neunzehn  sechs   sieben 

 

4) Piš slovem!  

12_______________ 

17_______________ 

14_______________ 

20________________ 

4________________ 

11_______________ 

6________________ 

13________________ 

19________________ 

 

  



MATEMATIKA  

- nalepit do školního sešitu a vypočítat 

 

 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

Pracovní list  (vytiskni, vyplň, případně opiš do sešitu mluvnice) – ZKONTROLUJEME                             

PŘI VIDEOKONFERENCI v příštím týdnu 

1. a) Vyznač na konci slov hlásky znělé (červeně), neznělé (zeleně).     

         Pouze u  zadaných slov, ne v hranatých závorkách. 

    b) Napiš do hranatých závorek výslovnost slov: 

obuv    střep   návod   návrat 

trumf   okruh   kolouch   potvrď 

slib   vrať   smog   brouk 

mráz   pokus   mříž   koš 

2. Napiš do hranatých závorek výslovnost slov a spočítej, kolik je v nich písmen a hlásek: 

Slovo  Výslovnost  Počet písmen  Počet hlásek 

Vzor: zpěv [ spjef ]    4   5 

náměstí      

sbor 

zápěstí 

věnování 

měřič 

sníh 

závod 

mě 

mně 

Soběslav 

 

Literatura: 

kdo neodevzdal vypracovanou čtenářskou dílnu, vyfotí ji a pošle na email spejzlova@zsvacov.cz         

do pátku 16. 10.  

 

četba vlastní knihy 
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DĚJEPIS 

přečti si str. 32  

zápis do sešitu: 

Doba bronzová (2000 – 750 př. n. l.) 

- 1. řemeslo – kovářství 

- nejprve nástroje z mědi (měkké) 

 - měď + cín = bronz (odolnější, tvrdší) 

- odlévání kovu do ztracené formy (podle uč. str. 32 překresli obrázky a popiš je – najdeš je uprostřed 

strany Postup odlévání kovu na „ztracenou formu“) 

  

- vznik dálkového obchodu 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Viry 

Doplň správná slova:  

Viry jsou   N _ _ _ _ _ _ _ É   organismy.  

Rozmnožují se v   B _ _ _ _ CH,  můžeme říct, že na nich    P _ _ _ _ _ _ _ _ Í. 

Způsobují některá   I _ _ _ _ _ _ Í onemocnění (například rýmu, chřipku, opar, žloutenku nebo 

klíšťovou encefalitidu). 

Buňka (opakování) 

Pracovní sešit str. 8 / cv. 1 a 2 (nahoře) – pomůže ti učebnice str. 16 až 18. 

Pokud se ti podaří vyluštit křížovku, pošli mi tajenku.  

(e-mail: stouralova@zsvacov.cz nebo přes ŠKOLA ONLINE)  
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ANGLICKÝ JAZYK 

Nalepit/opsat do gramatiky: 

PRESENT SIMPLE (PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ) 

-používáme pro vyjádření věcí, které se opakují a pro obecně platné fakty 

kladné tvary 

I/you/we/they    live 

he/she/it     lives    (přidat koncovku -S) 

!! u sloves, která končí na -O  → přidat -ES  ve 3.os.č.j. (např. go, do)  - he goes 

!! u sloves, která končí na -CH, -SH, -S, -X, -Z → přidat -ES ve 3.os.č.j. a vyslovovat /iz/ (např. watch) – 

she watches /vočiz/ 

!! u sloves, která končí na -Y a před ním stojí souhláska → změkčit Y na I a přidat -ES ve 3.os.č.j. 

(napš. study) – he studies 

záporné tvary 

pomocné sloveso DON’T / DOESN’T + infinitiv 

I/you/we/they don’t live 

he/she/it   doesn’t live 

otázky 

pomocné sloveso DO/DOES + podmět + infinitiv? 

Do I/you/we/they play? 

Does he/she/it play? 

odpovědi 

-pouze pomocným slovesem 

Yes, I do. 

No, he doesn’t. 

 

Učebnice str. 9/cv. 6a – do školního sešitu doplnit do vět slovesa z rámečku 

Učebnice str. 9/cv. 6b – do školního sešitu – přečíst znovu text na str. 8 a napsat, co se děje v těchto 

časech – 10 vět 

Učebnice str. 9/ cv. 7b – ústně opravit věty (týkají se opět textu na str.8) 

Pracovní sešit str. 5/ cv. 5 – prohlédnout obrázky, opravit věty a použít v nich slovesa v závorce – 

pozor na koncovky u sloves ve 3. os. č.j.!!! 

Pracovní sešit str. 5/ cv.6 –  „About me“: napsat pravdivé věty o sobě – 1 kladnou a 1 zápornou 

(např. I get up at 7 o’clock. I don’t get up at 5 o’clock.) 

➔ vše zkontrolujeme další týden při videokonferenci 

Opakovat slovíčka 


