
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA: 14. 4. – 17. 4. 

 

Prosím o pravidelné každodenní přihlášení na ŠKOLU ONLINE, můžou se tam objevit nové zprávy, 

kterými se Vám vyučující snaží podat zpětnou vazbu apod. Pokud nemůžete odevzdat práci 

z jakéhokoli důvodu, informujte přes email nebo Školu online příslušné vyučující.   

Práce odevzdávejte nejlépe do pátku na emaily vyučujících. Můžeme tak snadněji reagovat na 

případné nedostatky a problémy v učivu. 

 

 

 

!!!  VIDEOKONFERENCE !!! 

Jak jsme se domlouvali, sejdeme se opět v  úterý 14. dubna - pozor změna času 

- v 10:00 na videokonferenci, ke které se přihlásíte kliknutím na odkaz, který 

bude opět na stránkách školy ve sloupci po pravé straně. Připravte si k tomu 

pracovní list ČJ, který najdete níže. Buď si ho vytiskněte, nebo zadání opište do 

sešitu mluvnice. Pokud stihnete, můžete si tento list předem vypracovat. 

Jednotlivá cvičení spolu projdeme a vysvětlíme si. 

Na Vaše přání se uskuteční i videokonference s paní učitelkou Fridrichovou,    

ve středu 15. dubna od 9:00. Co si máte připravit, najdete u zadání úkolů 

z anglického jazyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!!!  PRACOVNÍ LIST ČJ – PROJDEME PŘI VIDEOKONFERENCI  14. 4. !!!  

(vytiskni, nebo zadání přepiš do sešitu, pokud stihneš, můžeš si dopředu vyplnit) 

1/ Doplň vynechané hlásky a do závorky napiš vzor přídavného jména: 

škodliv__ hmyz   (______________) 

ps__ štěkot   (______________) 

světlovlas__ chlapci  (______________) 

mlhav__m údolím  (______________) 

s drz__m člověkem  (______________)

  

Hrabalov__ knihy  (______________) 

Evin__  růže   (______________) 

buďte laskav__   (______________) 

o Erbenov__ch pohádkách (______________) 

na Jirkov__ králíky   (______________) 

2/ Doplň základní tvar a druhy zájmen: 

někomu - _____________ (_______________) 

svého -      _____________ (_______________) 

samým -   _____________ (_______________) 

vámi -       _____________ (_______________) 

kohosi -    _____________ (_______________) 

sebe -      _____________ (_______________) 

našemu - _____________ (_______________) 

kým -       _____________ (_______________) 

ničí-         _____________ (_______________) 

žádném - _____________ (_______________) 

3/ Doplň zájmeno ONA ve správném tvaru: 

Oblíbená knížka. Čtu _________ , myslím na __________ , vážím si __________ , neumažu _______ , 

vypravuji o _________ , zabalím ________ , půjčím ti ________ , chraň _______ , ukládám _______ . 

4/ Doplň zájmeno NAŠE ve správném tvaru: 

v _______ škole, pro _______ třídu, dědečkem _______ dětí, za _______ záhony, s _______ knihami, 

uviděli _______ spolužačku, bez _______ učitelky, k _______ nástěnce, zabýval se ______ problémy. 

5/ Skloňuj ve všech pádech: 

1. obě oči 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

 

1. dva drahokamy 

2. 

3. 

4. 

6. 

7.



Český jazyk  

Mluvnice:  

 udělej si zápis do sešitu mluvnice: ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB (podle OPČ 2 str. 28 – modrá 

tabulka) 

 OPČ 2 str. 28/cv. 8 (rozkazovací způsob se tvoří pouze ve třech osobách) 

 OPČ 2 str. 29/cv. 9 (nejprve samostatně zapiš, poté si samostatně zkontroluj podle str. 62) 

 

 zapiš si do sešitu mluvnice: PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB – PŘÍTOMNÝ, MINULÝ (podle OPČ 2 str. 

29 – modrá tabulka) 

 OPČ 2 str. 29/cv. 10, 11 (ve cv. 10 se tvoří tvary podmiňovacího způsobu přítomného pro 

podmět v rodu ženském = jedla bych, jedla bys 

ve cv. 11 tvary podmiňovacího způsobu minulého pro podmět v rodu mužském životném = 

byl bych jedl, byl bys jedl) 

 vyfoť pracovní sešit str. 29 a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

Sloh: 

 Do slohového sešitu nadepiš OSOBNÍ DOPIS  

 z nabídky vyber, co by se hodilo k osobnímu dopisu a opiš do sešitu, případně chybná tvrzení 

oprav a také je zapiš: 

 forma je důležitější než obsah 

 musí obsahovat oslovení 

 při psaní můžeme použít i slova hovorová nebo citově zabarvená 

 má přesně stanovenou formu 

 dbáme na úpravu 

 písmo by mělo být úhledné 

 musí být psán ručně 

 nemusí obsahovat pozdrav 

 může mít oficiální i neoficiální charakter  

 opiš:  a) oficiální – využívá spisovné jazykové prostředky, bez citového zabarvení 

b) neoficiální – soukromý, uplatňuje se volnější výběr jazykových prostředků  

 vymysli, komu bys mohl poslat oficiální dopis a komu neoficiální 

 vyfoť celou stránku a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

Literatura: 

 Četba vlastní knihy - vyber si 5. knihu (nejlépe ve vlastní knihovničce) a pošli mi na email její 

název a autora (do 17. 4.) 
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Dějepis  

 Kdo nestihl, udělá si online test – Starověké Řecko (odkaz najdeš v minulém týdnu) 

 Test si zopakuje i ten, kdo měl méně než 25 bodů (můžeš pracovat i se sešitem a učebnicí), 

napíši na Školu online, koho se opakování testu týká 

 Začínáme novou kapitolu: STAROVĚKÝ ŘÍM - uč. str. 99 (překresli si mapu, barevně odliš 

území, které obývaly různé národy, nezapomeň uvést jména národů) 

 uč. str. 100 – písemně odpověz na otázky ( 4 modré puntíky pod texty) 

 vyfoť celou stránku a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

Milí šesťáci, 

děkuji těm, co mi poslali úkoly na email. Doufám, že jste si v rámci možností užili Velikonoce.  

Poprosím vás, abyste mi úkoly posílali vždy nejdéle do pátku. Děkuji. 

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 45/článek „My school“ – přečíst a přeložit si 

Učebnice str. 45/cv. 2 – do sešitu, zda jsou věty True x False (opravit věty, které budou False) 

Učebnice str. 45/cv. 3 – do sešitu nadpis „My ideal school“ – napsat pár vět o tom, jak by vypadala 

vaše ideální škola. Ve cvičení jsou návodné otázky, na které odpovězte + přidávám otázky: What 

subjects do you study? What are your favourite subjects and why? Vypracované cvičení mi vyfoťte 

nebo naskenujte a pošlete na email: fridrichova@zsvacov.cz 

Opakujte si slovíčka Unit 4 

Procvičte si Přítomný čas průběhový na stránkách v odkaze 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-continuous/447 

 

Abychom se poznali alespoň na dálku, uvidíme se ve videokonferenci ve středu 15.4. v 9,00. Kdo 

budete moci, připojte se. Na videokonferenci si připravte Pracovní sešit str. 41, propisku a dobrou 

náladu. 
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Procvičte si poslech – na stránkách školy bude na něj odkaz. Pracovní list k němu naleznete zde. 

Pracovní list mi také pošlete ke kontrole.  

Cvičení k poslechu: 

1. Check your understanding: multiple choice 

Do this exercise while you listen. Circle the best word to complete these sentences. 

1. Aurelia is asking about Hannah’s boyfriend / brother / friend . 

2. Hannah’s brother, Jem, has long, brown hair / a girlfriend / a twin sister . 

3. Hannah has one brother / two brothers / a brother and a sister . 

4. Alex and Jem look different / look the same / have the same hair but different eyes . 

2. Check your understanding: gap fill 

Do this exercise while you listen. Complete the gaps with the correct word. 

1. That? Er, that’s my ____________________________, Jem. 

2. And that’s his girlfriend, Lucy. The _______________ girl with the _________________________, 

___________________________ hair. 

3. Alex and Jem are __________________________. They’re both __________________________. 

4. They’re exactly the same! They’re both _____________________ and _____________________. 

5. They’ve both got _________________, _________________ hair, _________________ eyes and 

_________________ ears! 

6. They’re not big. I think they’re _________________________! 

7. And, has Alex got a __________________________? 

Přeji příjemný týden, děkuji za spolupráci, ochotu, trpělivost a přeji mnoho sil. Budu se na vás těšit ve 

videokonferenci. :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

Autobus 

- učebnice str. 19/cv. 1, 2; Doplňte tabulky! (       muž,   žena); 2. cv.: odpověz na otázky za 

b), c), d) a pošli mi odpověď! 

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) 1. stránku – Objem – si vytiskni a nalep do sešitu, pokud tuto možnost nemáš, opiš si ji. 

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

                                                                 b) a= 8 mm 

                                                                 c) a = 7,3 cm. 

3) 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!) 

4) 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? Pošli mi odpověď! 

(nápověda: 1 litr (l) = 1 dm3) 

5) 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? Pošli mi odpověď! 

6) učebnice str. 21/cv. 1; str. 22/cv. 6 (DOBROVOLNÉ !)  

 

Vše vypracuj do školního sešitu! 

 

 

 

 

 

 



Německý jazyk 

● Někteří ještě nevyplnili opakovací online testík z minulého týdne! Můžeš si 

ho zkoušet i opakovaně. 

https://forms.gle/1KHx61LZi5tjAxNb6 

● Do školního sešitu si opět vyčasuj sloveso:    SCHIMPFEN (nadávat) 

 + napiš a přelož si tyto větičky: 

1. Můj trenér je přísný. 

2. Tvoje babička je stará, ale moderní. 

3. Můj kamarád je energický, sportovní a milý. 

4. Moje maminka je klidná. 

5. Tvůj strýc se rád směje. 

● Stále si opakuj slovíčka Einheit 1 - 3 

● Vylušti křížovku! Můžeš si ji vytisknout a nalepit do sešitu nebo překreslit! 

Napiš 8 větiček a pošli mi je do pátku ke kontrole!    kulova@zsvacov.cz 

WAS SPIELST/MAGST DU (NICHT) GERN? Co hraješ/máš 

rád(a)/nerad(a)? 

(Využij slovíčka, která jsi psal do křížovky.) 

př. Ich spiele Flöte. / Ich spiele nicht Flöte. 

 

● Zazpívej si!  https://www.youtube.com/watch?v=MPpYHxaMIlw 
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Zeměpis 

Milí šesťáci, 

chválím většinu z Vás za vzorně zpracované úkoly, vzorně vedené sešity a  vyplněné online testíky. Vy, 

kteří máte ještě restíky z předešlých týdnů, rychle napravte  

Pokud se mě chceš na něco zeptat, s něčím poradit – jsem  na skypu Kamila Sládková – každé úterý 

od 9:00 – 10:00. 

Tento týden  Tě  provedu tématem „Výškové stupně v krajině“.  Pevně věřím, že učivo hravě 

zvládneš.  Snažila jsem se Ti jej přiblížit pomocí prezentace, kterou si na úvod pusť. V závěru dané 

prezentace je promítnuto shrnutí učiva, které si zapiš (nebo vytiskni a vlep) do sešitu. 

Až si budeš myslet, že je Ti nové učivo přítelem, vyplň si online testík a odešli mi jej do konce týdne 

(pátku).  Budu se těšit! 

 

 

Přírodopis 

Rozmnožování hmyzu 

1) Projdi si prezentaci na stránkách školy. 

 

2) Do sešitu si napiš:   

Rozmnožování hmyzu  

Hmyz s proměnou nedokonalou 

namaluj si obrázek podle učebnice str. 78 dole (nebo z prezentace) – nezapomeň 

na popisky 

Hmyz s proměnou dokonalou 

namaluj si obrázek podle učebnice str. 79 dole (nebo z prezentace) – nezapomeň 

na popisky 

 

3) Vypracuj v PS  str. 35 / cv. 5, 6 

   str. 40 / cv. 7 

Svou práci mi pošli na email.      stouralova@zsvacov.cz 

 

 


