
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    16. 11. – 20. 11. 2020 
 

Milí šesťáci, 

zasílám domácí přípravu na další týden. V tomto týdnu proběhne pro vaši třídu 8 videokonferencí. 

Jejich rozvrh najdete také na stránkách ZŠ Vacov. 6. třída je označena žlutou barvou. V úterý je státní 

svátek, proto nebudou žádné videokonference. Upozorňuji na drobnou změnu v připojování na 

videokonference. Na stránkách ZŠ Vacov na pravé straně najdete jen jmenný seznam vyučujících, 

kliknete pouze na jméno vyučujícího, na jehož předmět se připojujete. 

PO   10:00 M  13:00 NJ(1.sk.)  13:30 NJ(2.sk.) 

ST  10:00 AJ  13:00 ČJ 

ČT  8:00 PŘ   11:00 ČJ 

PÁ  10:00 AJ  13:00 M 

Připomínám, že distanční výuka je povinná, odevzdávání úkolů v termínu i účast na videokonferencích. 
Pokud se nemůžete videokonference zúčastnit, musí vás rodiče omluvit na Škole online a uvést 
důvod nepřítomnosti. Pravidelně sledujte Školu online. 

Přeji pěkný týden a pevnou vůli při vypracovávání úkolů! 😊 M. K. 

 

PŘÍRODOPIS 

 

Prvoci 
Tento týden se seznámíš s novým druhem organismů. Jsou to prvoci – nejmenší živočichové. Jejich 

tělo je tvořeno pouze jedinou buňkou, která je však poměrně složitá. Tato buňka zastává všechny 

funkce běžného živočišného organismu – například: příjem potravy, vnímání okolních podnětů, 

pohyb, rozmnožování, vylučování, dýchání ...  

A) Podívej se na prezentaci „PRVOCI“, která je na stránkách školy u učiva pro vaši třídu. 

Podle prezentace si udělej zápis do sešitu.  

 

Nadpis: Prvoci (jednobuněční živočichové).  

To, co je potřeba zapsat, je umístěno v rámečku a označeno slovem „zápis“. 

 

B) Vypracuj úlohy v pracovním sešitě. (Pomoc hledej v učebnici na stranách 25 až 28) 

  PS str. 13 / cv. 1, 2 

str. 14 / cv. 4, 5, 6 

 

Vše z tohoto i minulého týdne si projdeme a zkontrolujeme při videokonferenci. 

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady napiš mi (stouralova@zsvacov.cz).  

  

mailto:stouralova@zsvacov.cz


NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference pondělí 16. 11. 2020 

13:00 - 13:30 – 1. skupina 

13:30 – 14:00 – 2. skupina  (prosím připojujte se opravdu až ve 13:30, děkuji) 

 

ERSTE SCHRITTE – procvičujeme barvy a měsíce 

● Učebnice 

str. 14/ cv. 15a) – Hra se slovy. Hledej slova a napiš je do sešitu. Roztřiď a piš slova do jednotlivých 

skupin. Dny v týdnu a měsíce píšeme velkým písmenem. 

ZAHLEN (ČÍSLA)     MONATE (MĚSÍCE)     NAMEN (JMÉNA)     TAGE (DNY)     FARBEN (BARVY) 

   

str. 14/ cv. 15b)                    - Poslouchej a opakuj! (poslech na stránkách školy) 

 

● Pracovní sešit 

str. 10/ cv. 23 – Mezinárodní slova, spoj správný obrázek se slovíčkem. 

str. 10/ cv. 24 – Co kam patří? Roztřiď slovíčka do správných skupin. 

 

● Opakuj online slovíčka z okruhu ERSTE SCHRITTE  

https://wordwall.net/play/5861/310/787 

Zadej své jméno (mám tak zpětnou vazbu, že jsi slovíčka procvičil/a) a hledej správné dvojice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/5861/310/787


ZEMĚPIS  

Tento týden si vysvětlíme rozdíl mezi KONTINENTEM a SVĚTADÍLEM. 

Nejprve si prohlédni prezentaci na stránkách školy. Pracuj se školním atlasem. 

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

Podle prezentace doplň vynechaná písmenka. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
POHYB KONTINENTŮ  
 
-pohyb litosférických desek → vznik dnešních kontinentů 
kontinent  ≠  světadíl!!! 
 
KONTINENT - souvislá část souše obklopená světovým O _ _ _ _ _ _  a tvořená 
pevninským typem zemské kůry  

⚫ Existuje __ kontinentů 
⚫ Eurasie, A_ _ _ _ _ _, Afrika, Antarktida, A _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
SVĚTADÍL - oblast se samostatným geografickým a historickým vývojem  

⚫ Existuje __ světadílů 
⚫ A_ _ _ , E_ _ _ _ _, S_ _ _ _ _ _  Amerika, Jižní Amerika, A_ _ _ _ _, 

Antarktida, Austrálie 
 



● vytiskni a nalep si do sešitu následující mapky 

1. mapka KONTINENTY – podle prezentace si vyznač všechny kontinenty a 4 oceány 

 

2. mapka SVĚTADÍLY – podle prezentace si vyznač všechny světadíly a 4 oceány 

 SVĚTADÍLY 

KONTINENTY 



ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

!!! ve středu 18. 11. od 13:00 a ve čtvrtek 19. 11. od 11:00 se sejdeme na videokonferenci ČJ, 

připrav si na ni: 

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

✓ ve čtvrtek si také připrav dějepis (zkontrolujeme práci z předchozího týdne) 

Zkontroluj si samostatně cvičení z minulého týdne, případně si oprav v sešitě mluvnice: 

SLOVOTVORNÝ ROZBOR 

   nejazykový   bruslařka   rozměrný 

základové slovo: jazykový   bruslař    rozměr 

  předpona + slov. základ  slov. základ + přípona  slov. základ + přípona

    

MORFEMATICKÝ ROZBOR 

  jazyk –   ov –        ý   brusl  - ař   roz -  měr – n -  ý 

kořen – přípona – koncovka         kořen – přípona           předpona – kořen –přípona - koncovka 

 

 

OPČ 1 str. str. 23 / cv. 13 – převeď do množného čísla    zkontrolujeme při videokonferenci 

OPČ 1 str. 23 / cv. 14 – doplň vynechaná písmena 

 

uč. str. 38 / cv. 4 b – věty převeď do množného čísla, napiš je do sešitu mluvnice a pošli na email 

spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 20. 11. 

 

prostuduj v učebnici žluté rámečky na str. 39 a 40  

OPČ 1 str. 25 / cv. 1 – doplň souhlásky a podtrhni kořen slov  zkontrolujeme  

OPČ 1 str. 25 / cv. 2 – vyber z nabídky vhodnou předponu  při videokonferenci 

Napiš do sešitu mluvnice a ZAPAMATUJ SI: 

PRAVOPIS SLOV 

den – denní  ráno – ranní  výkon – výkonný  cena - cenný 

havran - havraní vrána - vraní 

rané (= časné) brambory 

vraní koně 

kameník  viník   vinice 

nevinnost  nevinný 

uč. str. 40 / cv.  4 a 5 – písemně do sešitu mluvnice – kontrola při videokonferenci 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura: 

pravidelná četba vlastní knihy  

Alena Ježková (Čítanka str. 40 – 42) 

- přečti si ukázku a poté vyplň online test - nejpozději v pátek 20. 11. (odkaz najdeš 

níže, nebo na stránkách školy), test bude hodnocen známkou 

 

https://forms.gle/GqzokTpYniwW7QEf8 

 

 

Sloh:  

pracuj na své slohové práci – více informací najdeš v minulé přípravě (9. – 13. 11.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/GqzokTpYniwW7QEf8


Dějepis 

(kopii si vytiskni a vlep do sešitu dějepisu, nebo si vše přepiš) 

Úvod do starověku (uč. str. 43 – 45) 

Předpoklady vzniku státu - ____________________________________ 

         ____________________________________ 

- kdy došlo ke společenské dělbě práce - _______________________________________________ 

- starověké státy: (názvy najdeš v učebnici – každá kapitola je označena jinou barvou) 

 k některým dopiš významné řeky, kolem kterých tyto státy vznikly (pracuj s mapou str. 43) 

 __________________ 

 __________________ 

  __________________ 

 __________________ 

  ___________________ 

 ___________________ 

 - chod státu zajišťovaly ________________ 

- naturálie = _____________________________________________________________ 

- vybírání daní je spojeno se vznikem ______________ 

- typy písma: obrázkové, slabičné, hláskové 

- z egyptského obrázkového písma (hieroglyfů) vzniklo písmo - _________________(píšeme jím i my) 

- přínos vynálezu písma: ___________________________________________ 

   ____________________________________________ 

Vylušti rébus  

Zkus přečíst čtyřslabičné slovo, které je vyjádřeno 

4 obrázky, nápověda: jedná se o nápoj. 

Z každého znaku vezmi 1. slabiku slova, pak tyto 

slabiky poskládej a vznikne slovo nové. 

 

___________________________________ 

 

Pokus se vymyslet vlastní rébus (odměním tě jedničkou). 

Celou stránku vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději v pátek 20. 11. 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


MATEMATIKA 

Zlomky (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 16.11. a v pátek 20.11.) 

zlomek v základním tvaru: př.: 
1

2
, 
2

7
, 
5

9
, 
1

3
 (čitatel i jmenovatel lze vydělit pouze 1) 

zlomek NENÍ v základním tvaru: př.: 
12

20
, 
2

8
, 
5

10
, 
7

14
 (čitatel i jmenovatel lze vydělit číslem 

větším než 1, tedy lze zkrátit na základní tvar, je to zlomek rozšířený číslem větším než 1) 

Platí:  
1

2
 = 

2

4
 = 

3

6
 = 

4

8
 = 0,5 (všechny zlomky mají stejnou hodnotu 0,5) 

Rozšiřování zlomků: (čitatel i jmenovatel vynásobím daným číslem; tedy zlomek v základním 

tvaru rozšířím a v základním tvaru nebude, ale jeho hodnota zůstává stejná) 

 

Krácení zlomků: (čitatel i jmenovatel vydělím číslem větší než 1; zlomek upravuji do 

základního tvaru) 

1. Uprav zlomky na základní tvar: 

 



2. Doplň místo písmene x tatové číslo, aby platila rovnost: 

 

Učebnice: Matematika A: str. 44/ cv. 2, 3 - Vypracuj do sešitu matematiky, řešení vyfoť a 

pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 20.11.! 

Vypracuj online test: Rozšiřování a krácení zlomků: https://forms.gle/vSFSF6gSY2BEk9es6 

(Tento test bude hodnocen známkou, vypracuj ho do pátku 20.11.!) 

 

 

  

mailto:krbkova@zsvacov.cz
https://forms.gle/vSFSF6gSY2BEk9es6


ANGLICKÝ JAZYK 

Milí šesťáci, 

čekají nás opět dvě videokonference (středa, pátek), sledujte prosím pozorně, co si na kdy připravit a 

kdy se připojit. 

Vypracujte ONLINE TEST – opakování Present simple 
https://forms.gle/zFhHwUCV16j8wzyi9 
vypracujte do pátku 20.11. 
test bude známkován!! 
 

Opište do slovníčku slovíčka z PS str.80-81/1D – At home, Household jobs, Adverbs (od „brilliant“ do 
„usually“) 
 

Učebnice 

str.14/cv.1a – přečtěte a přeložte si činnosti, které vidíte na obrázku 

str.14/cv.1b – poslech (na stránkách školy) 
                      - do školního sešitu zapište, které činnosti slyšíte (8 činností) 
                      - do školního sešitu zapište, které činnosti neslyšíte (2 činnosti) 
 
str.14/cv.2a – poslech (na stránkách školy) 
                        - poslechněte si a přečtěte, co robot dělá/nedělá 
                        - do školního sešitu odpovězte na 3 zadané otázky 
            cv.2b – do školního sešitu odpovězte na otázku 
→zkontrolujeme při videokonferenci ve středu 

Pracovní sešit 

str.10/cv.4 – poslech (na stránkách školy nebo na CD vložené v PS) 

 

Zopakujte si „Frekvenční příslovce/Příslovce četnosti“ a jejich postavení ve větě – projděte si shrnutí 

v PS na str.72/1.6. 

Učebnice 

str.15/cv.4 – ústně – dejte příslovce na správné místo ve větě 

 

 

 

https://forms.gle/zFhHwUCV16j8wzyi9

