
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    14. 12. – 18. 12. 2020 
 

Milí šesťáci, posílám další nálož domácí přípravy. Rozvrh videokonferencí najdete na stránkách školy. 

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

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference v pondělí 14. 12.  

8:00 – 8:30 – 1. skupina 

8:30 – 9:00 – 2. skupina 

 

1. okruh – Einheit 1 

 

● opakuj časování sloves: 

HEIβEN (JMENOVAT SE), WOHNEN (BYDLET), KOMMEN (PŘIJÍT, PŘIJET, POCHÁZET), SPIELEN (HRÁT), 

LIEBEN (MILOVAT), MÖGEN (MÍT RÁD), SEIN (BÝT) 

● pracovní sešit 

str. 13/ cv. 3 – Tvoř věty. 

str. 13/ cv. 4 – Doplň písmenka, text si přelož. (zkontroluj podle učebnice na str. 18) 

str. 14/ cv. 5 – Poslouchej a doplň.  

str. 14/ cv. 6 – Poslouchej a zakroužkuj správnou větu. 

Poslechy najdeš na stránkách školy. 

 

● postupně se uč slovíčka z 1. okruhu 

 

Cvičení z pracovního sešitu zkontrolujeme společně ve škole! 

  



ZEMĚPIS  

HYDROSFÉRA 

● prohlédni si prezentaci na stránkách školy, přečti si text v učebnici str. 40 – 41  

● pusť si video, koloběh vody v přírodě - https://youtu.be/dTzdwIUIuJU 

● do školního sešitu si vytiskni a nalep následující text s obrázkem, případně přepiš   

(podle prezentace a textu v učebnici doplň chybějící informace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Do pátku 18. 12. vyplň online kvíz, bude hodnocen! 

https://forms.gle/Ax2qbfLUkjMgx6Rc8 

 

VODA NA PEVNINĚ 

- pouze 3 % vody na pevnině – z toho asi polovina v ledovcích 

 LEDOVCE: - největší zásobárna S _ _ _ _ _   V _ _ _  

   a) P_ _ _ _ _ _ _ É (Grónsko, Antarktida) 

   b) H _ _ _ _ É 

ŘEKY: největší řeka: A _ _ _ _ _ _ _ v Jižní Americe 

P _ _ _ _ _ = území, ze kterého všechna voda stéká do jednoho toku 

R _ _ _ _ _ _ = hranice mezi 2 povodími 

Ú _ _ _ _ = území, z něhož všechny toky odvádí vodu do jednoho moře 

JEZERA: – přirozené nádrže sladké i slané vody   

 nejhlubší: jezero B _ _ _ _ _ (1620 m) 

 největší: K _ _ _ _ _ _ _    M _ _ E  (pozůstatkem dávných moří) 

- většina jezer ledovcového původu 

 např. Č _ _ _ _ JEZERO a Čertovo jezero na Šumavě 

UMĚLÉ VODNÍ NÁDRŽE: – díla člověka 

R _ _ _ _ _ _ – vznikají přehrazením potoků, chov ryb      

P _ _ _ _ _ _ _ _    N _ _ _ _ _  – na řekách                                                                                                                                                                                                                                       

využití: - výroba el. energie, zavlažování, zásoba pitné vody, rekreace.. 

PODZEMNÍ VODA:  voda pod zemským povrchem, v půdě, v horninách 

 

nakresli si do sešitu – Rozložení objemu vody na pevninách (učebnice str. 40 – kruhový graf) 

  

 

https://youtu.be/dTzdwIUIuJU
https://forms.gle/Ax2qbfLUkjMgx6Rc8


ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

!!! videokonference z ČJ:   Út   8:55           

    Čt 9:55 

    Pá 8:55 
připrav si na ně: 

✓ OPČ 1 (pracovní sešit), učebnici ČJ, sešit mluvnice 

 

uč. str. 54 / cv. 8 a - projdeme ústně při videokonferenci 

 

uč. str. 54 / cv. 8 b – písemně do sešitu mluvnice – opiš věty, doplň vynechaná písmena a nad každé 

slovo nadepiš číslicí slovní druh  

pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději v pátek 18. 12. – bude hodnoceno známkou 

 

uč. str. 61 / cv. 4 – při videokonferenci budeme vyhledávat podstatná jména a určovat u nich 

mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor) 

zapiš si do sešitu mluvnice: (nejlépe před úterní videokonferencí) 

Druhy podstatných jmen 

konkrétní – označují osobu, zvíře, věc 

abstraktní – označují vlastnosti (důležitost), děje (malování), vztahy (cit) 

některá podstatná jména mohou být jak konkrétní, tak abstraktní 

Dostala jsem pohled od babičky. – konkrétní 

Tatínkův pohled byl přísný. - abstraktní 

 

OPČ 1 str. 33 / cv. 1, 2, 3 – projdeme při videokonferenci 

 

Pravopis podstatných jmen (určování vzorů) 

uč. str. 65 / cv. 2 a, b, c    postupně uděláme  

OPČ 1 str. 42 / cv. 24   při videokonferencích 
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zapiš si do sešitu mluvnice: (nejlépe před čtvrteční videokonferencí) 

Druhy podstatných jmen 

pomnožná – pouze tvary možného čísla (narozeniny, dveře, kamna, ústa, Pardubice) 

hromadná – pouze tvary jednotného čísla, označují více věcí (uhlí, kamení, křoví, lidstvo, žactvo) 

látková – označují tvarem jednotného čísla látku bez zřetele k množství (voda, mouka, sníh, písek) 

 

uč. str. 57 / cv. 4 

OPČ 1 str. 34 / cv. 4, 5, 6 

 

Literatura: 

pravidelná četba vlastní knihy – zápis 2. knihy do čtenářského deníku 

Willy Meinck 

dílo: Hatifa - přečti si ukázku v Čítance str. 59 – 62  

do literárního sešitu odpověz na otázky ze str. 63 (zkontrolujeme ve škole) 

 

 

 

 

Sloh: 

1. Přečti si text a rozděl ho na odstavce. 

Navečer nás v pokoji čekalo překvapení – ozdobený stromek obklopený 

dárky. Celá ta nádhera byla laděna do bíločervené barvy. Stromek byl vyšší 

než my. Po celém stromku byly rozeseté červené, bílé a stříbrné koule, 

lesklé i matné. Na samotné špičce se pyšnila veliká stříbrná vánoční hvězda. 

Pod stromkem vyčkávaly vánoční dárky. Téměř to vypadalo, že se chvějí 

očekáváním, až je vezmeme do rukou a zbavíme je mohutných mašlí, 

kterými byly všechny ovázány. Bíločervené balíčky lákaly k prozkoumání. 

Pohled na tento malý zázrak nás naplnil skutečnou vánoční náladou, ale 

museli jsme se sebezapřením vyčkat, až po večeři zazní netrpělivě 

očekávaný zvuk zvonečku. 

2. Napiš osnovu popisu. 

 I. Úvod: 

 II. Stať: 

 III. Závěr: 

slohový úkol pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 18. 12. – bude hodnoceno 
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Dějepis 

Další oblasti na Předním východě    (pracuj s učebnicí str. 56– 58) 

1. Jaké dvě významné oblasti se rozkládaly na Předním východě: (obě začínají stejným písmenem) 

________________________   ______________________________ 

2. Vylušti křížovku, vysvětli pojem, který vyjde v tajence: 

 

zvíře chované v Mezopotámii 

sídlo panovníků babylonské říše 

mocná říše na Předním východě 

dlouhá, výpravná báseň s bohatým dějem 

rostlina využívaná v Mezopotámii k výrobě pisátek 

______________________________________________________________________________ 

3. Čím se proslavil Dareios? 

 

4. Kdo byl Alexandr Makedonský? 

 

5. Odkud kam vedla královská cesta? (pracuj s mapou str. 56) 

 

6. K jakým mořím sahala Persie v době největšího územního rozmachu? (pracuj s mapou str. 56) 

 

7. Čím se lišilo náboženství semitských národů od ostatních náboženství? 

 

8. Podle jakých pravidel se Židé řídili? Kde jsou tato pravidla zapsána? 

 

9. Jaká další dvě náboženství mají základ v židovském náboženství? 

 

10. úkol navíc za jedničku: Z oblasti Palestiny jsou známá města, souvisí s křesťanstvím. Čím?   

Jeruzalém -  

Betlém –  

Nazaret - 

vyplň a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději v pátek 18. 12. 
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MATEMATIKA 

Čtyřúhelníky (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 14.12. a ve středu 16.12.) 

Úkoly: 

1. Na drakiádě soutěžily děti v různých disciplínách. Jednou z nich byl originální 

čtyřúhelníkový drak. 

 

a) Vybarvěte čtvercové draky modře, obdélníkové červeně, kosočtvercové žlutě, 

kosodélníkové zeleně a lichoběžníkové hnědě. Zbyde jeden drak, kterého vybarvěte 

oranžově. Tento čtyřúhelník se nazývá deltoid. 

b) Uspořádejte draky podle spotřeby materiálu (podle obsahu) od největšího po nejmenší. 

___________________________________________________________________________ 

(Obsah počítáme pomocí čtverečků.) 

 

c) Všichni draci byli olemováni modrou páskou. U draků 2, 5, 6, 8, 10 a 11 porovnejte délku 

jejich lemu s délkou černé úsečky. 

Délka černé úsečky je: 

- menší než délka pásky u draka: _________________________________________________ 

- stejná jako délka pásky u draka: ________________________________________________ 

- větší než délka pásky u draka: __________________________________________________ 

 



2. Načrtni a pojmenuj rovnoběžník, který má: 

 

 

3. Rozhodni o správnosti vět (správná tvrzení zakroužkuj):  

 

4. Vyjmenuj a zapiš všechny rovnoběžníky, které mají: 

 

5. Ze zobrazených geometrických útvarů barevně vyznač čtyřúhelníky: 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Milí šesťáci, 

tento týden budeme mít dvě videokonference (středa, čtvrtek). Prosím pozorně čtěte, co si na kdy 

připravit a vypracovat. 

Procvičujeme Present continuous (Přítomný čas průběhový) 

Pracovní sešit 

str.15/cv.4 – poslech (na stránkách školy nebo na vloženém CD – stopa 8) 

                    - seřaďte obrázky do správného pořadí 

str.15/cv.5 – roztřiďte slovesa do správné kolonky podle pravopisu koncovky -ing 

str.15/cv.6 – najděte rozdíly mezi obrázky a zapište věty podle vzoru 

→zkontrolujeme při videokonferenci ve středu 

Pracovní list – vypracujte cv.1 

→zkontrolujeme při videokonferenci ve středu 

1. Put the words in the correct order to make sentences. 

1. waiting / for / we / the bus / are 

2. are / on / the students / the coach / getting 

3. spaghetti / dinner / Harry / making / for / is 

4. on / listening / the radio / to / I / am / music 

5. eating / the cows / grass / are 

6. is / the cinema / Olivia / going / to 

2. Complete the sentences with the verbs in brackets. Use the present continuous. 

1. My friends and I ____________ [go] on the school trip today. 

2. I ______________ [watch] TV at the moment. 

3. We _____________ [have] a great time here at the zoo. 

4. Christine’s horse _____________ [jump] over the gate. 

5. Look! Those sheep ______________ [look] at you. 

6. Helen ___________ [eat] a pizza with her friends. 

 



3. Use the words to write questions. Use the present continuous. 

1. you / do / your homework? 

2. what / Harry / look for? 

3. where / you and Diana / go? 

4. who / take / the dog / for a walk? 

5. what / the goats / eat? 

6. the students / wait / for the coach? 

4. Complete the questions. Use the present continuous form of the verb in brackets. 

1. What ________________ now, Jane? [you / do] 

2. Who ________________ a model boat? [make] 

3. ________________ dinner? [Mary / cook] 

4. What ________________? [the pigs / eat] 

5. ________________ a good book? [you / read] 

6. ________________? (it / rain) 

 

Pracovní sešit 

str.16/cv.1 – doplňte otázky a přiřaďte odpovědi 

str.16/cv.2a – poslech (na stránkách školy nebo na vloženém CD stopa 9) 

                     - podle poslechu zapište k lidem správná jména 

             cv.2b – odpovězte na otázky 

str.17/cv.3 – doplňte otázky a odpovězte na ně podle obrázku 

→zkontrolujeme společně ve škole při prezenční výuce 

  



PŘÍRODOPIS 

Rostliny 
V pracovním sešitě si zopakuj znalosti o rostlinách  

PS  str. 16/ cv. 1 (nahoře) – pozor tajenka je přeházená, z písmen ji musíš poskládat 

 str. 16/ cv 2 – pracuj se sešitem, kde máš z minulého týdne potřebný přehled napsaný 

Vše si zopakujeme a zkontrolujeme společně ve škole.  

Test:   https://forms.gle/CAdASNKvENYkEpLt5 

Zde nebo na stránkách školy najdeš test, ve kterém si zopakuješ vše, co už znáš o nebuněčných a 

jednobuněčných organismech. 

Test bude hodnocený. Pokud se ti test nepodaří, zopakuj si ho.  

1 = 20 až 18 bodů 2 = 17 až 15 bodů 3 = 14 až 10 bodů 4 = 9 až 5 bodů  
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