
Milí šesťáci, 

velmi chválím ty, kteří s námi pravidelně komunikují a odevzdávají práce. Téměř všichni máte 

možnost posílat úkoly a my díky těmto zprávám můžeme snadněji reagovat na Vaše potřeby. Opět 

Vás žádám, abyste se nejlépe každý den přihlašovali do Školy online. Pokud nemůžete odevzdat 

práci, informujte příslušné vyučující. Veškeré úkoly uložené na daný týden posílejte nejlépe do pátku. 

 

 

 

!!!  VIDEOKONFERENCE !!! 

V tomto týdnu opět proběhnou ve vaší třídě dvě videokonference. 

V úterý 21. 4. v 10 hodin se sejdete se mnou při hodině ČJ. Stejně jako v minulém týdnu jsem pro Vás 

připravila pracovní list (najdete ho níže), který si vytiskněte, nebo opište, a nejlépe i vyplňte. Společně 

si zkontrolujeme a vysvětlíme jednotlivá cvičení. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, připravte si je, 

ráda vše zodpovím. 

Ve středu 22. 4. od 9 hodin se můžete těšit na angličtinu s paní učitelkou Lenkou Fridrichovou. Pod 

předmětem Anglický jazyk najdete instrukce, co budete k práci potřebovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!!!  PRACOVNÍ LIST ČJ – PROJDEME PŘI VIDEOKONFERENCI  21. 4. !!!  

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

1/  Co určujeme u sloves?  ____________________________________________________________ 

2/ Jaké znáš slovesné způsoby? ________________________________________________________ 

3/ Při jakém způsobu se určuje čas?_____________________________________________________ 

4/ Vyčasuj ve všech osobách rozkazovacího způsobu: 

vzít - ______________________________________________________________________________ 

hlásit se - __________________________________________________________________________ 

zkazit - ____________________________________________________________________________ 

zdravit - ___________________________________________________________________________ 

prosit - ____________________________________________________________________________ 

5/ Vyčasuj sloveso ve všech osobách oznamovacího způsobu ve všech možných časech: 

myslet si:  ______________________ _______________________ ________________________ 

     ______________________ _______________________ ________________________ 

    ______________________ _______________________ ________________________ 

   ______________________ _______________________ ________________________ 

   ______________________ _______________________ ________________________ 

  ______________________ _______________________ ________________________ 

6/ Vyčasuj sloveso ve všech osobách podmiňovacího způsobu přítomného i minulého: 

myslet si:  __________________________ ___            __________________________________ 

  __________________________ ___            __________________________________ 

  __________________________ ___            __________________________________ 

  __________________________ ___            __________________________________ 

  __________________________ ___            __________________________________ 

  __________________________ ___            __________________________________ 

    

7/ Kdy se používá tvar: psaly byste - ___________________________________________________ 

 



Český jazyk 

Mluvnice:  

 OPČ 2 str. 30/cv. 12 (sloveso být má v podmiň. způsobu tyto tvary: bych, bys, by, bychom, 

byste, by) 

 OPČ 2 str. 30/cv. 13 - toto cvičení napiš do sešitu mluvnice: 

1. věta: Chtěl, abych přišla (je napsána v 1. osobě, budeme převádět pouze podtrženou větu) 

→  2. osoba: Chtěl, abys přišla. 

3. osoba: Chtěl, aby přišla. 

1. osoba č. mn.: Chtěl, abychom přišly. – sloveso se vztahuje k rodu ženskému, proto 

píšeme y 

2. osoba č. mn.: Chtěl, abyste přišly. 

3. osoba č. mn.: Chtěl, aby přišly. 

 OPČ 2 str. 30/cv. 14 a – TVARY PODMIŇ. ZPŮSOBU MINULÉHO: (ty) byl by sis (to) býval přál  

 OPČ 2 str. 30/cv. 14 b – TVARY PODMIŇ. ZPŮSOBU PŘÍTOMNÉHO: (my) bychom si (to) přáli 

 uč. str. 110/cv. 5 b – písemně do sešitu mluvnice:(podobné cvičení jako v OPČ 2 str.30/cv. 13) 

 vyfoť sešit mluvnice a OPČ 2 str. 30 – pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

Sloh: 

 do slohového sešitu zapiš: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjisti, co znamená zkratka P. S. – Jak se v dopise používá a kam se píše? 

 

 

 

Osobní dopis 

- používáme čistý, nelinkovaný papír 

- píšeme čitelně rukou nebo na počítači 

- text členíme do odstavců, které odsazujeme 

- za oslovením můžeme napsat čárku, nebo vykřičník. Pokud napíšeme čárku, text pokračuje 

malým písmenem. 

- zájmena Ty, Tebe, Tvůj, Váš, Vás píšeme s velkým počátečním písmenem (vyjadřujeme tak 

adresátovi úctu) 

 
     Místo a datum 

Oslovení 

Úvod – pozdrav, poděkování 

Vlastní sdělení – dělíme do odstavců podle témat 

Závěr – výzva, pozdrav, přání 

     Podpis  
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Literatura: 

 Čítanka str. 145 – Marcel Pagnol: Jak voní tymián – přečti si ukázku a do literárního sešitu 

zodpověz:  

 Co ses dozvěděl/a o hrdinovi vypravování? pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 Četba vlastní knihy – ti, kteří neposlali název knihy a autora, pokusí se poslat tento týden  

 

 

 

 

Přírodopis  

Hmyz s proměnou nedokonalou 

1) Udělej si testík, ve kterém si zopakuješ, co víš o hmyzu a jeho rozmnožování: 

https://forms.gle/QA8KTgxxoev5hyVZ7  

 

2) Projdi si prezentaci na stránkách školy. Při jejím prohlížení si zapni na počítači zvuk 

(některé části jsou komentované). 

 

3) Do sešitu si napiš krátký zápis:   

Hmyz s proměnou nedokonalou 

− 3 vývojová stádia (vajíčko, nymfa, dospělec) 

− larva = nymfa  – podobná dospělci  

   – roste, svléká kutikulu 

Zástupci 

Vážky - dravé 

  - nymfa = najáda – žije ve vodě 

Ploštice - štěnice, kněžice, pěnodějka, ruměnice, bruslařka, vodoměrka, … 

Rovnokřídlí  - cvrčivé zvuky – třením křídel 

   - kobylka, saranče, cvrček 

Další zástupci: veš, kudlanka, strašilka … 
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Matematika                           Dělitelnost 

Znaky dělitelnosti přirozených čísel: číslo je dělitelné daným číslem, jestliže platí: 

č. 2: na místě jednotek je 0,2,4,6,8 (př.: 324; 588) 

č. 3: ciferný součet je dělitelný 3 (př.: 258=2+5+8=15:3=5; ano č. 258 je dělitelné 3) 

č. 4: poslední dvojčíslí je dělitelné 4 (př.: 420; 20:4=5; ano č. 420 je dělitelné 4) 

č. 5: na místě jednotek je 0 nebo 5 (př.: 260; 895) 

č. 6: číslo je sudé a ciferný součet je dělitelný 3 (př.: 324 je sudé a 324=3+2+4=9:3=3) 

č. 8: poslední trojčíslí je dělitelné 8 (př.: 1240; 240:8=30; ano č. 1240 je dělitelné 8)  

č. 9: ciferný součet je dělitelný 9 (př.: 2421=2+4+2+1=9:9=1; ano č. 2421 je dělitelné 9) 

č. 10: na místě jednotek je 0 (př.: 3330; 260) 

Úkoly:  

Znaky si vytiskni a nalep do sešitu, popřípadě přepiš, pokud tuto možnost nemáš. Čísla 

zakroužkuj! 

1. Která z daných čísel jsou dělitelná 10? 10, 35, 20, 80, 2250, 340, 815 

2. Která z daných čísel jsou dělitelná 5? 5, 30, 35, 42, 48, 3105, 200, 755 

3. Která z daných čísel jsou dělitelná 2? 2, 82, 106, 350, 801, 93, 74 

4. Která z daných čísel jsou dělitelná současně 5 i 10? 20, 55, 70, 80, 95 

5. Která z daných čísel jsou dělitelná současně 2 a 5? 10, 20, 30, 100, 150, 155, 208 

6. Která z daných čísel jsou dělitelná současně 2, 5 a 10?  10, 15, 20, 25, 30, 48, 100 

7. Proč číslo 215 není dělitelné 10? 

8. Z daných čísel vyber ta, která jsou dělitelná 3: 15, 29, 82, 105, 316, 1998, 111  

(raději ještě vysvětlím, např.: č. 36=3+6=9:3=3 ANO; č. 35= 3+5=8:3=2 a zbytek 2 NE) 

9. Z daných čísel vyber ta, která jsou dělitelná 9: 54, 78, 112, 153, 183, 205, 249 

(raději ještě vysvětlím, např.: č. 63=6+3=9:9=1 ANO; č. 53= 5+3=8:9=0 a zbytek 8 NE) 

10. Z daných čísel vyber ta, která jsou dělitelná 6: 18, 501, 92, 102, 9981, 48 

(nápověda: vyber pouze sudá čísla, lichá rovnou škrtni; pak použij u sudých čísel 

pravidlo pro dělitelnost 3) 

11. Která z daných čísel jsou dělitelná 4? 5524, 330, 144, 229 

(např.: 3366 – 66:4=16 a zbytek 2 NE; 1816 – 16:4=4 ANO) 

12. Která z daných čísel jsou dělitelná 8? 1288, 2400, 3251, 6657 

(nápověda: stejný postup jako u dělitelnosti 4, jen se zatrhávají poslední 3 čísla) 

+ učebnice: str. 23/cv. 1 – co jsi zjistil/a, cv. 3 (dělení se zbytkem): Pošli mi odpověď! 

+ učebnice: str. 29/cv. 5 – můžeš použít kalkulačku: Pošli mi odpověď! 



Zeměpis 

Milí šesťáci, 

Vy, kteří jste ještě nezaslali všechny požadované výsledky a testíky, napravte co nejdříve! 

Vy, kteří jste již vše doposud splnili, máte ode mě velkou pochvalu! Některé z vás dokonce čekala 

odměna za vzornou domácí práci  

 

1. Pusť si prezentaci – najdeš v ní informace o české hymně: 

a) poslechni si dvě interpretace pozorně až do konce – první je klasická verze, druhá je 

roková – napiš mi, která verze se ti líbila více a proč na sladkova@zsvacov.cz 

b) vyplň si online testík a odešli mi jej 

2. Napiš mi na sladkova@zsvacov.cz – Co je pro tebe domov?  

- Co máš na domově rád? 

Už jsme si o tomto tématu povídali v ENV. 

3. Pracuj s učebnicí – str. 74, 75 – doplň vynechaný text a vlep si do sešitu, pošli mi výsledky 

(stačí pouze doplněná slova na sladkova@zsvacov.cz ) 

 

Lidé na Zemi 

-planeta _______________ je jediným známým vesmírným tělesem, kde je život 

- 7 světadílů – trvale neobydlená je pouze ___________________________ 

- svět je rozdělen přibližně na ______ států 

- počet obyvatel na Zemi je větší než ______ miliard 

- nejvíce obyvatel přibývá v zemích A_____________, A_______________, J. A_____________ 

(= méně vyspělé země, zvyšuje se podíl _______________________________________) 

-nejlidnatější země = Č___________, I________ a ____________ 

- rozmístění obyvatelstva je _______________________ 

- lidé se usadili tam, kde využívají přírodní zdroje (vodu, půdu, dřevo, nerostné suroviny…) 

 

4. Vyplň si online testík – Lidé na Zemi a odešli mi jej! 
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Anglický jazyk 

Milí šesťáci, 

děkuji všem, kdo mi poslali vypracovaný úkol „My ideal school“ a pracovní list z poslechu. Ti, kdo 

ještě úkoly neposlali, prosím napravte to. 

Ráda jsem vás viděla alespoň prostřednictvím videokonference. Další videokonference se bude 

konat opět ve středu 22.4.2020 v 9,00 a zaměříme ji na opakování měsíců, tvoření času a opakování 

předložek in, on, at. Zkuste tedy prolistovat své poznámky a osvěžte si tato témata. :-) 

Ukončili jsme Unit 4 a čeká nás opakování v učebnici a v pracovním sešitě. 

Opakování Present simple 

do sešitu: Present simple 

kladné věty: I/you/we/they eat 

                       he/she/it eats (popř. –es, -ies)  

záporné věty: I/you/we/they don’t eat (do not eat) 

                          he/she/it doesn’t eat (does not eat) 

otázky: Do I/you/we/they eat? 

              Does he/she/it eat? 

odpovědi: Yes, I do. No, he doesn’t. 

 

Učebnice str. 46/cv.1 do sešitu – napsat podmět a přísudek (např. Joseph gets up) 

Učebnice str. 46/cv.2 do sešitu – napsat věty se správným slovosledem 

Pracovní sešit str. 42/cv. 1,2,3 

Přeložte do sešitu v Present simple a pošlete na email: fridrichova@zsvacov.cz 

1. Megan žije v Praze. 

2. Kdy ráno vstáváš? 

3. Moji rodiče nepracují v nemocnici. 

4. V sobotu obvykle chodí Petr spát v 11 hodin. 

5. Jeho sestra studuje v Paříži. 

Učebnice str. 47/cv. 5 – ústně 

Učebnice str. 47/cv.6 – do sešitu, co najdete 

Učebnice str.47/cv.7 – ústně 

Pracovní sešit str. 43/cv. 4,5 

Opakovat slovíčka Unit 4 

Zkuste si alespoň některá cvičení na Present Simple v odkazech: 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-negative-questions-3 
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https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-negative-questions-1 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/negative-write-3.htm 

http://www.english-room.com/grammar/presentsimpletense_affirmative_1.htm 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-forms.htm 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-forms-1 

 

Přeji pěkný týden, mnoho sil a trpělivosti do školní práce a pevné zdraví. 

 

 

 

 

 

Dějepis 

 uč. str. 101, 102 – Etruskové 

 doplň text podle učebnice (přepiš do sešitu, nebo si ho vytiskni a přilep) 

Etruskové žili v ___________ (kde) ____________________(kdy). Budovali _____________ políčka.  

Bažiny ____________ a suchá místa ______________ . Zpracovávali _____________ . Byli zručnými 

______________ . Jako první Evropané budovali _____________ u ______________ . Vznikala města  

mrtvých - _______________ . Nevytvořili ____________________ stát. V městských státech vládli 

_____________ nebo ___________________________ . Střetávali se  s _____________ koloniemi. 

Proti Řekům  se spojili s _______________ . Etruskou nadvládu zastavili bojovní ____________ . 

vyfoť sešit a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 
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Německý jazyk 

● Od některých mi chybí domácí příprava z minulého týdne (8 vět), prosím o 

nápravu! 

● Zkontroluj si překlad z minulého týdne! 

1. Můj trenér je přísný. Mein Trainer ist streng. 

2. Tvoje babička je stará, ale moderní. Deine Oma ist alt, aber modern. 

3. Můj kamarád je energický, sportovní a milý. Mein Freund ist energisch, 

sportlich und nett. 

4. Moje maminka je klidná. Meine Mutter ist ruhig. 

5. Tvůj strýc se rád směje. Dein Onkel lacht gern. 

● Vysvětlíme si, jak můžete v němčině vyjádřit, co rád/a (nejraději) děláš 

● Učebnice – str. 36/ cv. 5 – a) Přečti si a přelož dialog  

          b) Přečti si věty a odpovídej – richtig/falsch 

● Učebnice – str. 36 – Grammatik – prohlédni si rámeček 

● do školního sešitu si udělej zápis 

 

 

 

 

 

 

● Pracovní sešit – str. 28/ cv. 8, cv. 9 

● Na stránkách školy si vyplň online test 

https://forms.gle/V1kyCqHVuvRGMhV98 

 

GERN =RÁD    AM LIEBSTEN = NEJRADĚJI 

Ich spiele gern Computerspiele, aber Volleyball spiele ich am liebsten.  

(Rád hraji počítačové hry, ale nejraději hraji volejbal.) 

Vymysli si své vlastní souvětí. Co děláš rád/ nejraději. 

https://forms.gle/V1kyCqHVuvRGMhV98

