
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA – 19. 10. – 23. 10. 2020 
 

Milí šesťáci,  

zasílám další domácí přípravu. V tomto týdnu proběhne 5 videokonferencí. Účast je povinná. Kdo se 
nebude moci zúčastnit, dejte mi prosím předem vědět. Rozvrh videokonferencí a odkaz na přihlášení 
najdete na stránkách ZŠ Vacov. Pro úspěšné přihlášení na videokonferenci, je nutné mít Google účet 
(GMAIL).  

PO – AJ 9:00   M 12:00 

ÚT – ČJ 9:00  NJ 11:00 

ST – AJ 10:00 

Pozorně vždy čtěte, co po vás konkrétní vyučující požadují a co chtějí posílat nazpět. Věřím, že vše 
vypracováváte poctivě a pečlivě. Pokud byste měli s něčím problém, neváhejte a kontaktujte 
příslušného učitele.  

Přeji všem hezký týden, ať vám jdou úkoly pěkně od ruky! 😊 M. K. 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

ERSTE SCHRITTE 

Procvičujeme stále číslovky! 

V úterý 20. 10. od 11:00 se všichni sejdeme na videokonferenci. Připravte si prosím vypracovaný 

pracovní list z minulého týdne, učebnici a pracovní sešit.  

●Ještě jednou posílám odkaz na písničku – ZAHLEN BIS 100 

https://www.youtube.com/watch?v=GMtITBD7Vds 

● Učebnice 

str. 13/ cv. 11a) – Poslechové cvičení (poslech najdeš na stránkách školy u učiva pro vaši třídu) 

  Pozorně sleduj číslovky, poslouchej a opakuj! 

● Pracovní sešit 

str. 8/ cv. 13 – vyplníme při videokonferenci 

str. 8/ cv. 14 – doplň číslice slovy a čti  

str. 8/ cv. 15 -      Pusť si poslech, napiš číslo a doplň jméno          

str. 11/ slovíčka – poslední oddíl SEITE 13 – opiš si do slovníčku 

  

● Procvičuj číslovky online:  https://learningapps.org/watch?v=prj7d7s1n20  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2528 

postačí až po 

videokonferenci 

https://www.youtube.com/watch?v=GMtITBD7Vds
https://learningapps.org/watch?v=prj7d7s1n20
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2528


ZEMĚPIS 

Opakujeme zeměpisné souřadnice – na stránkách školy u učiva pro vaši třídu najdeš prezentaci. 

Prezentaci si prohlédni a pracuj podle instrukcí.  

 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Buňka (opakování) 
PS (pracovní sešit)  str. 8 / cv. 1 a 2 (dole)  

str. 9 / cv. 3 (nahoře)  – pomůže ti učebnice str. 17 až 18. 

Když si s něčím nebudeš vědět rady, napiš mi. (e-mail: stouralova@zsvacov.cz nebo přes systém 

ŠKOLA ONLINE)  

Vztahy mezi organismy - opakování 
Tento týden tě čeká slíbený testík. Můžeš v něm získat až 20 bodů. Na jedničku budeš potřebovat 

alespoň 16 bodů. Kdyby se ti náhodou test nepodařil, nezoufej a zkus to znovu. 

Odkaz na test: https://forms.gle/FtqBzHEN9iPEcb4o6 (stejný je i na stránkách školy u učiva pro vaši 

třídu). 

 

 

 

 

  

mailto:stouralova@zsvacov.cz
https://forms.gle/FtqBzHEN9iPEcb4o6


MATEMATIKA 

- pracovní list si vytiskni a nalep do školního sešitu nebo pokud tuto možnost nemáš úkoly 

přepiš do školního sešitu: 

Úkoly: (vyřešíme, zkontrolujeme společně při videokonferenci v pondělí 19.10.2020) 

1. Číslo desetinné převeď na desetinný zlomek:  

14,1 =          0,015 =          7,3 =          1,03 =          0,456 =          2,6 =          923,5 =          32,56 = 

 

6,7 =            31,04 =          5,01 =         0,0002 =        9,4 =           25,6 =        5,113 =           0,018 = 

 

2. Desetinný zlomek převeď na desetinné číslo:  
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3. Zlomek převeď na desetinné číslo:                                  
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4. Zlomek (větší čitatel než jmenovatel) zapiš smíšeným číslem:  
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5. Smíšené číslo vyjádři ve tvaru zlomku:                                                                                              

1 
2

3
 =                  4 

1

2
 =                     5 

1

6
 =                    2 

1

5
 =                    3 

2

7
 =                     1 

12

13
 = 

 

6. Porovnej:                       
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Sčítání desetinných čísel: Úkol: Vypočítej písemně do školního sešitu: 

 

                                                                                            

                                                                         

                                                                                       

                                                                                 

                                                                           

                                                                               

                                                          

                                             

                                            

                                                        

Učebnice Matematika A: str. 15/ cv. 9 Řešení této slovní úlohy mi pošli! (krbkova@zsvacov.cz)                                                                       



ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

!!! v úterý 20. 10. od 9:00 se sejdeme na videokonferenci ČJ, na ni si připrav: 

✓ vyplněný Pracovní list z minulého týdne  

✓ OPČ 1 (pracovní sešit) – str. 14/ cv. 2, 3 – zopakuj si, kde se vyznačuje hlavní přízvuk 

✓ uč. str. 20  cv. 2 – piš předložková spojení do sešitu mluvnice, podtrhni hlavní přízvuk 

zopakujeme si druhy vět podle postoje mluvčího + projdeme v OPČ 1 str. 16 / cv. 1 a str. 17 / cv. 3 

(cvičení, která nestihneme, dokončíš samostatně)  

 

Do sešitu mluvnice si opiš: (postačí až po videokonferenci) 

Druhy vět podle postoje mluvčího 

1. oznamovací: melodie klesavá 

 Ručičky kostelních hodin ukazovaly poledne. 

2. tázací: 

a) zjišťovací: melodie stoupavá, odpověď ano/ne 

 Pojedete s námi na výlet? 

b) doplňovací: melodie klesavá, odpověď slovem, větou 

 Kdy se vrátíte domů? 

3. rozkazovací: melodie klesavá 

 Vypni už ten počítač! 

 Cvičte. 

4. přací: melodie klesavá, stoupavě-klesavá 

 Ať už konečně přijdou! 

5. zvolací: melodie klesavá, stoupavě-klesavá, všechny druhy vět s citovým zabarvením 

 To je nádhera!



Literatura: 

Kamil Bednář: Pohádka o kruté princezně Turandot (Čítanka str. 20 – 25) 

- přečti si ukázku a poté vyplň online test (odkaz najdeš níže, nebo na stránkách školy), 

výsledné skóre ti pošlu na uvedený email 

https://forms.gle/r3xz25WadWrZagEc8 

četba vlastní knihy, do konce října zápis 1. knihy do čtenářského deníku (odevzdáte ho až ve škole) 

 

Sloh: 

Přepiš věty s použitím přímé řeči (do slohového sešitu) – vyfoť a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz 

TATÍNEK POZNAMENAL DNES K NÁM PŘIJEDE STRÝC IVAN 

CO JSTE POTŘEBOVALI ZEPTALA SE MAMINKA 

HURÁ KŘIČELA NADŠENĚ ZUZKA ZAČALY PRÁZDNINY 

KARKULKO OSLOVIL HOLČIČKU VLK KAMPAK JDEŠ 

DLOUHO JSEM TĚ NEVIDĚLA USMÁLA SE NA MNE JITKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/r3xz25WadWrZagEc8
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


DĚJEPIS 

Jestli máš možnost, zhlédni video: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213603244-biblicka-patrani/313298380170002-

babylonska-vez 

dozvíš se v něm biblické vyprávění o babylonské věži a zmatení jazyků 

 

V době bronzové přišli do Evropy předkové národů, které zde žijí dnes. Většinu považujeme za 

Indoevropany. Mluvili jedním jazykem – indoevropským. Od něj se postupně odštěpovaly jazyky 

nové. 

do sešitu dějepisu si zakresli tabulku s jazyky, které najdeš v nabídce (pod tabulkou) 

(pomůžou ti počáteční písmena) 

Jazyky indoevropské 

GERMÁNSKÉ ROMÁNSKÉ SLOVANSKÉ 

n 
 
a 
 
š 
 
h 
 
d 
 

f 
 
š 
 
i 
 
r 

č 
 
s 
 
p 
 
r 
 
b 

 

Nabídka: čeština, ruština, francouzština, angličtina, slovenština, italština, dánština, bulharština, 

holandština, němčina, rumunština, polština, švédština, španělština 

 

Doba železná  (750 př. n. l. – přelom letopočtu) 

- ze železa se vyrábí různé nástroje →usnadnění práce v zemědělství, zlepšení řemeslné výroby 

- výroba zbraní 

- hudební nástroje a šperky se vyráběly z bronzu, zlata a stříbra 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213603244-biblicka-patrani/313298380170002-babylonska-vez
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213603244-biblicka-patrani/313298380170002-babylonska-vez


ANGLICKÝ JAZYK 

Milí šesťáci, 

první videokonference proběhne v pondělí 19.10. v 9,00 hod. Připravte si na ni vypracované úkoly 

z minulého týdne, školní sešit, gramatiku, učebnici, pracovní sešit, psací potřeby a vytiskněte si 

Pracovní list „Present simple“ (budeme s ním pracovat). 

Pracovní list Present simple: 

1. Complete the sentences with the present simple form of these verbs. 

go - leave - not like - not take - play - start 

1. The first lesson _______________ at quarter past nine. 

2. I _______________ tennis on Saturday mornings. 

3. Kate and I _______________ the bus to school. 

4. My brother _______________ Maths. 

5. Steve _______________ swimming after school. 

6. I _______________ home at half past seven in the morning. 

2. Write the third person form of the verbs. 

1. go _______________ 

2. get _______________ 

3. finish _______________ 

4. have _______________ 

5. do _______________ 

6. live _______________ 

3. Rewrite the sentences in the negative. 

1. Peter likes Maths. 

______________________________________ 

2. We go swimming after school.  

______________________________________ 

3. Lucy has a guitar lesson on Mondays.  

______________________________________ 

4. I get up at half past seven on Sundays.  

______________________________________ 

5. My brother plays football after school.  

______________________________________ 



6. We do our homework before dinner.  

______________________________________ 

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

1. bus / school / we / the / take / to 

 

2. starts / at / school / nine o’clock 

 

3. tennis / we / play / school / don’t / at 

 

4. like / Harry / Maths / doesn’t 

 

5. at / I / half past three / on / home / go / Fridays 

 

 

5. Write the questions for the answers. Use the present simple. 

1. Winter starts in June in Australia. 

                                                                                                                                            

        

2. Penguins live in the Antarctic. 

                                                                                                                                            

        

3. No, I don’t like football. 

                                                                                                                                            

        

4. Americans celebrate Independence Day on 4 July. 

                                                                                                                                            

        

5. Dave lives in London. 

                                                                                                                                            

        



6. Yes, my sister plays the guitar. 

                                                                                                                                            

        

 

6. Use the words to write questions. Use the present simple. 

1. Tom / use / a computer / for his homework? 
 

2. what / Anne / do / after school on Thursdays? 
 

3. where / you / go / at the weekend? 
 

4. when / the students / have / lunch / on school days? 
 

5. Bob and Rose / play / tennis? 
 

6. what time / you and Simon / get up / on Sundays? 
 

 

Druhá videokonference proběhne ve středu 21.10. v 10,00 hod. Připravte si na ni učebnici, školní 

sešit, psací potřeby, opět pracovní list „Present simple“ (pokud nedoděláme v pondělí) a pracovní 

list „Vocabulary“. 

Pracovní list Vocabulary: 

Unit 1 Vocabulary 
1. Match the ordinal numbers with the words. 

6th  

23rd 

20th 

10th 

2nd 

1st 

twenty-third 

twentieth 

first 

second 

tenth 

sixth 

2. Complete the months. 
1. F _ b _ _ _ r _ 

2. N _ _ e _ b _ r 



3. A _ _ u s _ 

4. J _ _ u _ _ y 

5. J _ l _ 

6. M _ _ _ h 

3. Complete the missing months. 
1. September, October, _______________ 

2. August, _______________, October 

3. January, February, _______________ 

4. April, May, _______________ 

5. July, _______________, September 

6. December, _______________, February 

4. Write the ordinal numbers. 
1. 12th __________ 

2. 8th __________ 

3. 3rd __________ 

4. 30th __________ 

5. 21st __________ 

6. 13th __________ 

5. Look at the pictures and complete the dates. 

1.  

The s_____________ of F____________. 

2.  

The t___________________ of M_________. 



3.  

The f________________ of O__________. 

4.  

The t______________________ of J_________. 

5.  

The f____________________ of A___________. 

6.  

The s___________________ of J_________. 

 

Domácí příprava: 

Opsat do slovníčku slovíčka z PS str. 80/ Unit 1: 1A My daily life (a postupně se je učit) 

Zopakovat měsíce v roce – Učebnice str.10/ cv. 1 

Zopakovat řadové číslovky 

Pracovní sešit str. 6/cv. 1, 2, 3, 4 


