
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    12. 4. – 16. 4. 2021 
 

Milí šesťáci, posílám domácí přípravu na další týden. Vzhledem k tomu, že se vrací první stupeň do 

školy, může docházet ke změnám v rozvrhu videokonferencí, proto pečlivě sledujte stránky školy. 

V případě jakýchkoliv problémů se na mne můžete obrátit.  

Přeji všem hezký týden a chuť do práce. M. K. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Zvládni úkoly do čtvrteční videokonference. 

2. okruh – Einheit 2 

● pracovní sešit 

 str. 32, 33 – opiš do slovníčku zbytek všech slovíček (1. sloupec máte již opsaný) 

● učebnice 

str. 27/cv. 4 -    Poslouchej. Co je správně? 

● Do pátku vyplň online kvíz – Procvičování 2. okruhu. (bude hodnoceno) 

https://forms.gle/2SDPg1aauEUtAaRr6 

  

https://forms.gle/2SDPg1aauEUtAaRr6


ZEMĚPIS  

V zeměpise jsme ukončili přírodní složky a oblasti Země. Teď na nás čeká obyvatelstvo světa. 

● Na videokonferenci si připrav následující pracovní list – přepiš/vlep do sešitu 

OBYVATELSTVO SVĚTA 

- ____ miliard obyvatel, ______ světadílů 

 

- nejvíce obyvatel přibývá v zemích __________________ – méně vyspělé země → 

zvyšuje se podíl chudého obyvatelstva 

- nejlidnatější země: ___________________ – více než 1 miliarda 

- rozmístění obyvatel nerovnoměrné 

- rozmístění obyvatelstva se dá vyjádřit pomocí          HUSTOTY ZALIDNĚNÍ = průměrný 

počet lidí žijících na 1 km² území 

 

  



 

 

ČESKÝ JAZYK 

!!! videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek (sleduj rozvrh videokonferencí)     

připrav si na ně: 

• v úterý OPČ 2, učebnici ČJ, sešit mluvnice 

 kontrola úkolů z minulého týdne (druhy přísudků, podací lístek) 

 M. Pagnol: Jak voní tymián (plnili jste online test) 

 

• ve čtvrtek navíc: sešit z dějepisu (Řecko-perské války II) 

Mluvnice: 

zapiš si do sešitu mluvnice: nejlépe před úterní videokonferencí 

Podmět: (Po) 

- ptáme se Kdo? Co? (= 1. pádem) a přísudkem 

druhy: 

vyjádřený = najdeme ho ve větě - Maminka vařila oběd. 

nevyjádřený = lze ho doplnit z kontextu - Přijel odpoledne. (on) 

všeobecný = má všeobecnou platnost, ve rčeních, v příslovích, receptech, návodech 

  Hlásili to v rozhlase. (oni) 

  Lže, jako když tiskne. (on) 

  Maso osmahneme. (my) 

holý    (pes) 

rozvitý    (náš pes) 

několikanásobný (pes a kočka) 

 

při videokonferenci společně projdeme: 

OPČ 2 str. 33 / cv. 1, 2  

 str. 35 / cv. 7 

 str. 36 / cv. 10 

uč.  str. 114 / cv. 1, 2, 3 

 

Samostatný úkol:  

splň online test (Přísudek) do pátku 16. 4.   

odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy test bude hodnocen 

https://forms.gle/YHMUVpaB5LHLT8YZA 

 

Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy – vyber si 5. knihu a pošli mi její název a autora 

• přečti si ukázku (Čítanka str. 155 - 159) a odpověz na otázky písemně do literárního sešitu: 

1. Jaké je celé jméno autora? 

2. Jak se jmenuje kniha, ze které je ukázka? 

3. Kdo vypráví příběh? (odpověď hledej v úvodu před ukázkou) 

4. Jak se jmenují ostatní kamarádi z party chlapců? (napiš 4 celá jména) 

5. Kdo patřil mezi nepřátele? 

6. Kde se příběh odehrává? 

7. S kým se chlapci setkali před odchodem domů, co o nich tato osoba prohlásila? 

práci pošli na email spejzlova@zsvacov.cz do pátku 16. 4. bude hodnocena 

 

https://forms.gle/YHMUVpaB5LHLT8YZA
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Sloh: 

Dopis (celý list vlep do slohového sešitu) 

 

 
 

a) Prohlédni si oba texty a písemně odpověz do slohového sešitu. 

1. V čem se texty liší? 

2. Co mají dopisy společného? 

3. Z 1. dopisu vypiš nespisovná slova a nahraď je spisovnými. 

 

Druhy dopisů 

• osobní:  

 neoficiální = soukromý, používáme různé jazykové prostředky (slova citově 

zabarvená, nespisovná) 

 oficiální = využívá pouze spisovné jazykové prostředky, bez citového zabarvení 

 

• úřední: je adresován úředním osobám a institucím, má přesně stanovenou podobu 

 

 

b) Rozhodni,kterým osobám můžeš poslat osobní dopis neoficiální, kterým osobní dopis oficiální a 

komu je nutné zaslat úřední dopis. 

 

třídní učitel, bratr, starosta obecního úřadu, tatínek, paní vychovatelka, spolužák, oddílový trenér, 

dědeček, vedoucí finančního úřadu, maminka, vedoucí dětského tábora, babička, ředitel střední 

školy, bratranec, reklamační oddělení obchodní firmy 

 
splň úkoly a) + b), nemusíš je posílat, práci zkontrolujeme další týden 

osobní neoficiální osobní oficiální úřední 

   



DĚJEPIS 
ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne (Řecko-perské války II) 

Athény v době Periklově, konec řecké samostatnosti (uč. str. 84 - 89) 

1. Jak Perikles zajistil, aby se na řízení státu mohli podílet všichni Athéňané? 

 

2. Co nechal Perikles vybudovat? 

 

 

3. Proč klesala obliba Athén? Co to přineslo? 
 
 

5. Kdo využil situace, když Řecko bylo oslabené? (Dozvěděl/a ses v tajence): __________________ 
 
6. Prohlédni si mapu na str. 87, co je na ní zajímavého? 
 
 
7. Jak se jmenovali dva významní makedonští králové? 
 
8. Urči, která tvrzení jsou pravdivá? 
Filip si v bitvě u Chaironeie podmanil Řecko.   ANO – NE 
Alexandr dovedl svá vojska do Indie.    ANO – NE 
Alexandrova říše se po jeho smrti udržela jako celek.  ANO – NE 
Alexandrovým sídelním městem byla Alexandrie.  ANO – NE 
Řekové sebe nazývali Heléni.     ANO – NE 
Makedonci bojovali s Římany.     ANO – NE 
 
pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději do 16. 4.   bude hodnocen 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


MATEMATIKA 

(vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 12.4. a ve středu 14.4.) 

Objem 

- říká, kolik například vody se vejde do daného tělesa, jedná se o vnitřek tělesa 

- označení: V 

- základní jednotkou jsou metry krychlové: m3  

- další jednotky a jejich převody: 

Objem krychle a kvádru:   

 

 V = a . a . a             V = a . b . c 

 

 

Řešené příklady: 

1) Vypočítej objem krychle, je-li a = 7 cm:  

                                                                           V = a . a . a 

                                                                           V = 7 . 7 . 7 

                                                                           V = 343 cm3 

2) Vypočítej objem kvádru, je-li a = 6 dm, b = 5 dm, c = 9 dm.  

                                                                          V = a . b . c 

                                                                          V = 6 . 5 . 9 

                                                                          V = 270 dm3 (l = litrů) 



Úkoly: 

1) Vypočítej objem krychle o hraně: a) a = 5 dm 

                                                                 b) a = 8 mm 

                                                                 c) a = 7,3 cm. 

2) Vypočítej objem kvádru s rozměry: a) a = 4 cm, b = 2,1 cm, c = 3 cm 

                                                                    b) a = 7 m, b = 6 m, c = 5,4 m 

                                                                    c) a = 2,5 dm; b = 4 dm; c = 32 cm. (Pozor dm a cm!) 

3) Vypočítej výšku kvádru, který má objem V a rozměry podstavy a a b. 

a) V = 504 cm3; a = 12 cm; b = 7 cm 

b) V = 17 500 cm3; a = 35 cm; b = 20 cm 

4) Vypočítej objem kvádru, který má výšku 12 cm, jeho šířka je o 5 cm větší a délka je součet 

výšky a šířky. 

5) Vodu z nádoby tvaru krychle o hraně 8 dm přelijeme do nádoby tvaru kvádru o rozměrech 

14 dm; 9,5 dm a 5 dm. Kolik litrů (l) musíme do kvádru přilít, aby byl plný? 

(nápověda: 1 litr (l) = 1 dm3) 

6) Bazén má délku 4,6 m, šířku 2,8 m a hloubku 1,1 m. Na úpravu vody v tomto bazénu 

použijeme přípravek, jehož dávkování je 0,5 l přípravku na 1 m3 vody. Kolik litrů přípravku 

musíme použít? 

 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 16.4.! Bude 

hodnoceno známkou!  

Úkoly:  

1) Zjisti objem krychle o hraně: a) 2 dm; b) 3 dm; c) 4 dm; d) 5 dm. 

2) Zjisti objem kvádru s rozměry: a) 3 dm x 2 dm x 4 dm; b) 7dm x 6 dm x 5 dm. 

3) Vypočítej výšku kvádru, který má objem V a rozměry podstavy a a b: 

     V = 12 600 cm3; a = 35 cm; b = 20 cm. 

4) Vejdou se 2 litry (= 2 dm3) mléka do nádoby tvaru kvádru s rozměry a = 1,2 dm;                    

b = 0,95 dm a c = 1,6 dm? 

 

Dobrovolný úkol (na 1): pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 16.4.! 

Každý ze 7 trpaslíků dostal 36 stejných krychlí. Každý z nich postavil kvádr. Je možné, aby 

všechny jejich kvádry byly různé?    

mailto:krbkova@zsvacov.cz
mailto:krbkova@zsvacov.cz


ANGLICKÝ JAZYK 

Šestáci, 

pokračujeme v probírání minulého času prostého. Umíme utvořit kladnou minulou větu i zápornou. 

Dále zvládneme utvořit otázku a odpovědět na ni krátkou odpovědí. 

Mrkněte na ukázkový rozhovor a zkuste si ho přeložit: 

Hi Helen,  

How are you? Did you visit your brother yesterday? 

Yes, I did. He was at home. I brought some cookies and we had a nice evening. 

Did you watch TV last night? No, we didn´t. We played chess.  

It was beautiful evening! 

That´s nice! I must go. Have a nice day.  

Bye. See you on Friday. 

 

Úkoly na tento týden: 

Přepsat slovíčka str. 82/ oddíl Mut´s holiday + Culture. 

Do středy: 

Poslech str. 38 – učebnice – poslechni si a přečti komiks Mut´s holiday– budeme číst a překládat 

společně při videokonferenci. Zkus odpovědět na otázky ve cvičení 1a.  

PS – str. 28/ 1, 3. Používej tabulky pravidelných i nepravidelných sloves. Ve cvičení 3 dávej slovesa 

v závorkách do minulého tvaru. Věty přiřaďte k obrázkům. 

Do pátku:  

Poslech str. 39 – učebnice – cv.6 a – překresli si tabulku do sešitu a vyplň chybějící informace dle 

poslechu. Budu kontrolovat v pátek při videokonferenci. 

Procvičování minulého času prostého (rozhodovačka, stavba vět): 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs


PŘÍRODOPIS 
 

Členovci  SVOU PRÁCI MI POŠLI 
uč. str. 70 až 71 

1) Doplň hlavní části těla členovců: článkované končetiny, hruď, hlava, zadeček 

 

 

 

 

 

 

 

2) Seřaď správně slabiky a v přesmyčkách objevíš názvy hlavních pěti skupin členovců: 

ti bi lo tri =  

pít kle ci kat =  

ši ko rý =  

nož sto ky =  

no ti šes zí =  

3) Do vět doplň správně slova: chitin, kutikula, exoskelet  

(pokud si nevíš rady, pomůže ti šedý rámeček v učebnici na str. 70) 

Členovci nemají kosti uvnitř těla, ale mají vnější kostru neboli _____________. 

Povrch těla kryje vrstva tvořená chitinem. Žlázky na pokožce členovců 

vylučují ______________ na povrch těla, jeho tuhnutím vznikne _________________, 

pevná vrstva, která neroste a členovci ji musí během růstu svlékat. 

4) Přečti si zajímavé informace o trilobitech v učebnici na str. 71. Pokud chceš, zjisti o 

trilobitech i další zajímavosti – můžeš nám o nich říct při videokonferenci příští týden. 

 

 

 

 
 

 

 



IKT 

ÚKOL NA TÝDEN (ODEVZDAT DO 15. 4. 2021) 

• vytvoř ve scratchi vlastní pozadí (namaluj nějaké opravdu vlastní) 

• vlož postavu, která bude "padat" od horního okraje na okraj spodní (jako když padá jablko ze 

stromu) 

• příklad je na obrázku: vlastní pozadí a postava jablka, která se objeví u horního okraje a 

spadne ve směru šipky dolů 

 

• a to je tentokrát celé, je to první kousek naší hry, kterou budeme programovat 

• prográmek pošlete na mail: admin@zsvacov.cz 


