
Milí šesťáci, 

čeká Vás poslední týden plnění úkolů. 

V úterý 10:00 (možná se čas bude posouvat, sledujte stránky a Školu online - děkuji) a ve středu 

v 9:00 proběhnou závěrečné videokonference. Připravte si na ně pracovní listy. 

Ve čtvrtek 18. 6. se opět sejdeme v 9 hodin před budovou školy. V tento den budete odevzdávat 

učebnice (kdo nepřijde, přinese je poslední týden). Prosím o jejich kontrolu, slepení, vygumování atd. 

Spolu s učebnicemi si vyberu i pracovní sešity z anglického a německého jazyka, uschovám je u sebe 

přes prázdniny, v září v nich budete pokračovat. (Celý seznam učebnic napíši na Školu online.) 

 

Všem bych chtěla poděkovat za vzorné plnění úkolů, za jejich odevzdávání. 

Vašim rodičům děkuji za velkou podporu, spolupráci a pomoc. Velmi si toho vážím. 

Přeji Vám krásné odpočinkové prázdniny, klidné dovolené a pevné zdraví. 

          L. Špejzlová 

 

Český jazyk 

Mluvnice:  

 na videokonferenci si připrav pracovní list (najdeš ho pod dějepisem) 

 kdo se videokonference nezúčastní, pošle mi vyplněný pracovní list na email 

 OPČ 2 – v září se k němu ještě vrátíme a budeme v něm pokračovat 

 dobrovolně: pokud budeš chtít, můžeš vypracovat cvičení v OPČ 2, která ti chybí (str. 47 – 51) 

Literatura: 

!!! Kdo ještě neodevzdal čtenářský deník, přinese ho do školy 18. 6. 

   

 

Dějepis 

V tomto týdnu Tě čeká pouze závěrečné opakování. 

Vyplň online test – Starověký Řím: (test můžeš dělat opakovaně, tzn. pokud nebudeš s výsledkem 

spokojen, test opakuj)  

 https://forms.gle/zPALaCLF5qsXBbw5A 

https://forms.gle/zPALaCLF5qsXBbw5A


!!!  PRACOVNÍ LIST ČJ – PROJDEME PŘI VIDEOKONFERENCI !!!   

1/ Najdi ve větě základní větné členy a urči jejich druhy: 

Neznámé hlasy se ozývaly všude kolem. 

Děvčata a chlapci seděli na lavičce. 

Obloha je překrásně modrá. 

Stará se celý rok o babičku. 

V lékárně neprodávají volně tento lék. 

Sliby chyby. 

Stal se nejlepším hráčem sezóny. 

Malé děti bývají často netrpělivé. 

2/ Najdi ve větách přívlastky a urči jejich druh: 

Slabý šelest na stromě upoutal jeho pozornost. Pohlížel každou chvíli do koruny stromu. Hráli hru na  

schovávanou. Voňavé akáty se honosily bílými hrozny jarních květů. Hojivý chlad stromů a kapradí  

vyhledávala mladá srna. Panelové domy jsou postaveny na sídlišti Výšina. Dostal recept naší babičky. 

3/ Podtrhni předměty, urči pád těchto větných členů: 

Přidělil každému něco. Měl rád svého psa. Sebral odvahu a vlkovi kostičku vytáhl. Nedokázal přiznat  

svou chybu. Ukázal nám nádherný dům, zahradu i pole. Četla vnoučatům pohádky. Naučil se recitovat  

básničku. Rozhodl se odpočívat. Zakázal mu o přestávce opustit třídu. 

4/ Urči větné členy, zápis prováděj podle vzoru: 

Dostal jsem dopis od babičky.    Chlubil se cizím peřím. 

    Př                    Po 

dostal jsem  =  (já) 

        Pt4. 

   dopis 

            Pkn 

od babičky                                                                               

    Ivanovi se klížila víčka. 

     

 

Placení předem je běžnou záležitostí.  

 

 

     

    Uvědomil si velké nebezpečí.   



Matematika  Opakování – PRACOVNÍ LIST 

1. Urči, která z čísel 2, 5, 9, 10 nejsou dělitelem: a) 35; b) 45; c) 864; d) 2590. 

2. Mezi následujícími čísly jsou tři dvojice čísel, jejichž rozdíl je roven 585. Které tři dvojice to 

jsou?                         1015      1600       1035        2185       1620 

3. Vypočítej, co nejvýhodněji: a) 350 +29 + 250 + 261 = 
                                                      b) 400 – 20 – 40 – 20 – 20 =  
                                                      c) 1600 – 750 + 400 – 250 = 
                                                      d) 1250 + 730 + 270 – 250 = 
4. Napiš všechna prvočísla menší než 70, která mají na místě jednotek číslici 3 nebo 7. 

5. Napiš všechny násobky čísla 14, které jsou větší než 40 a menší než 90. 

6. Urči číslo, jehož: a) třináctinásobek je číslo 351 
                                   b) sedmnáctinásobek je číslo 1088. 
7. Napiš číslo: a) o 10 větší než 126,475 
                          b) o 100 větší než 359,132 
                          c) o 1000 větší než 636,272 
                          d) o 1 menší než 742,272 
8. Doplň do tabulky ANO/NE. 

ČÍSLO 170 288 312 615 720 

Je dělitelné třemi?      

Je dělitelné čtyřmi?      

Je dělitelné šesti?      

Je dělitelné osmi?      

Je dělitelné pěti?      

Je dělitelné devíti?      

 
9. Urči číslici, kterou je nutno zapsat na místo *, aby platila rovnost: 
a) 7,58 + 23,*3 = 31,11 
b) 3,92 – 0,12* = 3,792 
c) 0,2*1 . 10 + 0,54 = 3,05 
d) 24,5 – 100 . 0,00*32 = 24,268 
 
10. Vylušti tajenku (počítej po sloupcích a zapisuj si písmena, když je výsledek menší než 1).    

 



Německý jazyk 

 

Z německého jazyka jsme v naší učebnici Deutsch mit Max zvládli probrat 3 okruhy. Tuto učebnici máme na 

2 roky a budeme ji i nadále používat v 7. třídě, proto si pracovní sešit i slovníček ponechejte na příští školní 

rok! Až budete odevzdávat paní učitelce učebnice, můžete si i pracovní sešit spolu s učebnicí nechat přes 

prázdniny ve škole. 

 

● Tento týden na Vás čeká již poslední domácí příprava. Nemusíte nic posílat.   

● Zopakujte si všechna slovíčka – doporučuji využít bezplatnou aplikaci WordTrainer FRAUS 

● Na tomto odkazu si můžete procvičit časování sloves: 

https://learningapps.org/watch?v=pmc1sqy4520   

● pracovní list – práce s obrázkem 

 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří po celou dobu uzavření školy pečlivě pracovali.  

Děkuji také rodičům za trpělivost a spolupráci při dálkovém vzdělávání.  

Přeji Vám krásné letní prázdniny se spoustou zážitků. Odpočiňte si a v září se budu těšit 

na viděnou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pmc1sqy4520


ARBEIT MIT EINEM BILD / PRÁCE S OBRÁZKEM 

1/ Suche die Personen auf dem Bild. Ergänze. / Najdi osoby na obrázku. Doplň písmenko. 

Meine Schwester Elvira mag Schokoladentorte. Sie ist klein und dick.  ELVIRA  ___ 

Mein Vater Uwe lacht gern. Er spielt Klavier.    VATER UWE ___ 

Meine Tante Maria spielt gern Fuβball und hört (poslouchá) Musik.  TANTE MARIA ___ 

Mein Hund Oskar spielt gern mit Ball. Er ist schlank und groβ.  OSKAR ___ 

Meine Katze Lisa ist schwarz, sehr klein und mag Milch.   LISA ___ 

Mein Opa Oto ist alt und langsam, er spielt oft Domino.   OPA OTO ____ 

Meine Oma Heidi ist cool, sie spielt mit Lego und kocht (vaří) gern und gut. OMA HEIDI ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Zkus vymyslet další větičky a obrázek popsat!  

Pomocné otázky:  Was macht der Junge/das Mädchen/die Oma/der Opa…?  Was spielt er/sie….?  

Wie alt ist er/sie….? Wer ist jung /alt/langsam/schnell/dick/dünn /klein/ruhig/energisch/modern / 

sympathisch …? Was mag er / sie ….? 

 

 

 



Přírodopis 

Poslední opakování  

Na stránkách školy najdeš prezentaci, které si vyzkoušíš, jestli poznáš běžné druhy hmyzu s dokonalou 

proměnou. Projdi si prezentaci, počítej si správné odpovědi, a jestli chceš, dej mi vědět, jak se ti dařilo, kolik 

druhů jsi poznal/poznala. 

 

 

 

 

Zeměpis 

Milí šesťáci, 

děkuji Vám za úžasnou spolupráci na dálku.  Loučím se s Vámi posledními třemi krátkými tématy.  

Přeji Vám krásné prázdniny a pevné zdraví!   

Kamila Sládková 

Poznámky si, prosím, zapiš (vlep) do sešitu.  

Rybolov 

- lov mořských ryb (90%) – sledi, sardinky, tresky, makrely, tuňáci 

- lov sladkovodních ryb (10%) – candát, štika, amur 

- největší výlov mořských ryb – Tichý oceán 

- umělé chovy – sádky, rybníky, přehrady 

- problém = znečištění oceánů, úbytek ryb 

- rybolov = i oblíbenou sportovní aktivitou (rybářský lístek – zkouška + povolení k lovu na konkrétní místo) 

Zadání křížovka: 

1. Rostlina, z níž se získává textilní vlákno? 

2. Hlavní obilovina v TPP, nepostradatelná součást jídelníčku asijských zemí? 

3. Rostliny, které se pěstují v SPP (patří sem např. pomeranče)? 

4. Mezi nejvíce lovené druhy mořských ryb patří … 

5. Z chovu drůbeže se kromě masa a vajec získává i … 

6. Největší výlov mořských ryb poskytuje …………. oceán. 

7. Základem lidské výživy na celém světě jsou … 

8. Třetí sektor hospodářství zahrnuje … 

9. Druhý sektor hospodářství zahrnuje … 

10. Celosvětově je v živočišné výrobě nejvíce zastoupen chov … 

11. Čtvrtý sektor zahrnuje kromě výzkumu také … 

Děkuji vám i vašim rodičům za spolupráci při dálkové výuce. Nebylo to vždy 

jednoduché, ale zvládli jsme to.  

Přeji vám všem hezké prázdniny a těším se na vás v září ve škole. 

Jarmila Štouralová 



12. Ze zámotku housenky motýla bource morušového se získává … 

13. Na kolik sektorů lze dělit hospodářství? 

14. Druhý sektor jinak? 

15. Třetí sektor jinak? 

16. Čtvrtý sektor jinak? 

17. Ze semen této tropické rostliny se vyrábí čokoláda. 

1. 
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Lesní hospodářství 

- zabývá se těžbou dřeva, ochranou a obnovou lesů 

- význam a funkce lesa:  

 zdroj dříví 

 cenný krajinný prvek 

 rekreace 

 zabraňuje erozi 

 zadržuje vodu v krajině 

- v mírném pásu se těží jehličnaté lesy 

- v blízkosti rovníku – tropické lesy (vzácné dřevo - mahagon, eben) --- odlesňování, zakládání plantáží 



PUSŤ SI KRÁTKÉ VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rcJ2nVShpEI 

 

Těžba nerostných surovin 

- nerostné suroviny = neobnovitelné přírodní zdroje 

- je významná pro průmysl 

- nerostné suroviny dělíme: 

a) energetické suroviny 

 uhlí – černé a hnědé, k výrobě elektřiny 

 ropa – vyrábí se benzín, plasty 

  -přeprava tankery, ropovody 

 zemní plyn 

 uran 

b) rudy – železná ruda – k výrobě železa, oceli 

c) ostatní nerostné suroviny (nerudy)  

 stavební materiály (písek, kámen, vápenec) 

 keramické materiály (kaolín, jíly) 

 chemické suroviny (sůl, síra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcJ2nVShpEI


Anglický jazyk 

Milí šesťáci, děkuji za domácí úkol z minulého týdne (Pracovní list – Time) a vypracovaný online test. 

Další a poslední videokonference se bude konat ve středu 17.6. v 9,00. Připravte si na ni Pracovní list, který 

najdete níže. 

Přiblížil se konec školního roku, a proto nás čeká tento týden poslední várka úkolů. 

Opakujte slovíčka Unit 1 – 4 

Vypracujte Pracovní list: 

Match the times (1–6) with the words (a–f). 

Times Words 

 1. …… 10.55 

 2. …… 11.40 

 3. …… 10.45 

 4. …… 11.50 

 5. …… 11.15 

 6. …… 11.30 

a. a quarter to eleven  

b. five to eleven  

c. a quarter past eleven 

 d. eleven thirty 

e. twenty to twelve 

 f. ten to twelve

Reading text: Text messages to a friend  

A: Hi Aziz! Are you there?  

A: Hello? Hello?!?  

B: Hi! I’m here! I’m here.  

A: Good. ��  

B: What’s up, Neira?  

A: Would you like to meet for a coffee?  

B: Yes! When? 

A:  I’m working now, but I finish work at five. Maybe at 5.15?  

B: That’s difficult for me. Can we meet 30 minutes later?  

A: OK. Where? 

B: The Blue Café is nice. I love the tea there. ♥  

A: It’s closed on Mondays. Let’s go to Rocket Boy. It’s new.  

B: Is it good?  

A: It’s very good!  

B: Where is it? I don’t know it.  

A: It’s next to the school. See you there?  

B: See you there at 5.45! 

 

 



Task 1  

Circle the best answer.  

1. What does Neira want to do?    a. Go to a café   b. Go to a cinema      c. Go to a class  

2. What time does Neira finish work?     a. Five o’clock      b. A quarter past five     c. A quarter to five 

 3. What time does Aziz want to meet?     a. Five o’clock       b. Five fifteen         c. Five forty-five 

4. Why does Aziz like The Blue Café?       a. It’s new.           b. It’s got nice tea.        c. It’s got nice coffee. 

5. What is the problem with The Blue Café? a. It’s closed on Mondays. b. It hasn’t got any tea. c. There is no problem. 

6. Where are they going to meet?       a. The Blue Café          b. Rocket Boy            c. The school  

 
Task 2  

Are the sentences true or false? 

1. Aziz writes to Neira first.     T x F 

2. Neira is at work.                      Tx F 

3. Neira can meet at 5.45.       T x F 

4. The Blue Café is closed on Mondays.     T x F 

5. Aziz knows Rocket Boy.               T x F 

6. They are going to meet at 6.15.       T x F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní listy na videokonferenci: 

 



 

Tímto bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci a plnění domácích úkolů v této nelehké situaci, která nás 

potkala. Většinou jste plnili všechno bez větších obtíží, jste šikovní a chválím Vás. Také děkuji rodičům za 

spolupráci a trpělivost. Budu se na Vás těšit na živo v září opět ve školních lavicích. Užijte si prázdniny, 

opatrujte se, odpočiňte si, načerpejte síly, a kdybyste se náhodou nudili a chyběla Vám angličtina, tak si 

můžete opakovat slovíčka a gramatiku. 

Mějte se krásně a těším se na Vás :-) 

Lenka Fridrichová



 


