
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA     2. 11. – 6. 11. 2020 
 

Milí šesťáci, 

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

8 videokonferencí. Jejich rozvrh najdete na stránkách ZŠ Vacov.  

Připomínám, že distanční výuka je povinná, odevzdávejte své práce v termínu! V případě potíží 

kontaktujte jednotlivé vyučující. 

Přeji pěkný podzimní týden! 😊 M. K. 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

ERSTE SCHRITTE 

Videokonference čtvrtek 5. 11. 2020 

13:00 - 13:30 – 1. skupina 

13:30 – 14:00 – 2. skupina 

 

● Pracovní sešit 

str. 8/ cv. 16 -      Poslouchej a napiš čísla  (kontrola proběhne při čtvrteční videokonferenci) 

Poslech najdeš na stránkách školy u své třídy. 

 

V úvodním okruhu nám zbývá naučit se ještě barvy a měsíce. 

● Pracovní sešit 

str. 12 – opiš si do slovníčku zbývající slovíčka  

 

● uč se průběžně všechna slovíčka (můžeš využít bezplatnou aplikaci WordTrainer FRAUS) 

Měsíce se můžeš naučit s písničkou - https://www.youtube.com/watch?v=eQ7SFs7LjHg                                                       

pozn. Oktober – se píše s „k“ ne s „c“, jak je chybně uvedeno v písničce 

 

● do pátku 6. 11. vypracují všichni 15 bodový ONLINE KVÍZ -  bude hodnocen, známka se 

objeví na Školeonline  (pokud se ti test nepovede, nezoufej a zkus ho ještě jednou) 

15-14 (známka 1); 13-11 (2); 10-8 (3); 7-5 (4); 4 body a méně (5) 

https://forms.gle/6Vao2hSAvZzVCYVc6 

https://www.youtube.com/watch?v=eQ7SFs7LjHg
https://forms.gle/6Vao2hSAvZzVCYVc6


ZEMĚPIS 

Někteří mi ještě neposlali domácí přípravu zadanou před podzimními prázdninami! Připomínám, že 

odevzdávání úkolů je povinné! Prosím napravte to! Děkuji! 

V následujících týdnech budeme probírat:   Přírodní složky (sféry) a oblasti Země 

Učebnice str. 31 – přečti si úvodní text 

Na stránkách školy najdeš prezentaci, projdi si ji a pracuj podle instrukcí.  

Opět je tam jeden úkol, který pošlete do pátku (6. 11.). Děkuji! 

 

 

  



MATEMATIKA 

Odčítání desetinných čísel: 

 

Úkoly: Piš do sešitu matematiky! (Vyřešíme, zkontrolujeme společně při videokonferencích v pondělí 

2.11.2020 a ve středu 4.11.2020!) 

 

Sčítání a odčítání desetinných čísel: 

 



Slovní úlohy (sčítání a odčítání desetinných čísel): 

1. Eva si koupila jogurt za 9,80 Kč a pomerančový džus za 7,50 Kč. Platila dvacetikorunou. Kolik korun 

jí vrátili zpátky? 

2. Tatínek má v dílně zbytky pletiva. Mají délku 3,8 m; 2,75 m; 1,8 m a 3,2 m. Když je spojí, bude mu 

to stačit na plot dlouhý 10 m? 

3. Maminka koupila 1,02 kg vepřového masa na řízky, 0,307 kg hovězího na polévku, 0,44 kg párků a 

0,325 kg šunky. Jaká byla hmotnost celého nákupu? 

4. Na plánku domu některé rozměry chybí. Dopočítej je. Všechny délky jsou v metrech. Pak vypočítej 

obvod celého domu. 

 

Učebnice: Matematika A: (Cvičení vyřeš do sešitu matematiky!) 

Šipkové grafy: str. 25/ cv. 1, 2 

Desetinná čísla: str. 27/ cv. 1; str. 28/ cv. 5, 6 

Vypracuj online test: https://forms.gle/f963CCxPhVjBrxP46 

(Tento test bude hodnocen známkou, vypracuj ho do pátku 6.11.!) 

  

https://forms.gle/f963CCxPhVjBrxP46


    

 

ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

!!! v úterý 3. 11. a ve čtvrtek 5. 11. od 11:00 se sejdeme na videokonferenci ČJ, na ni si připrav: 

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

✓ ve čtvrtek si také připrav dějepis (zkontrolujeme práci z předchozích týdnů) 

 

Do sešitu mluvnice si opiš: (nejlépe před videokonferencí) 

Rozbory slov 

A) slovotvorný rozbor 

základové slovo = slovo, ze kterého odvozené slovo bylo utvořeno (domek – dům) 

 

               odvozené               základové 

slovotvorný základ = část slova, kterou má odvozené slovo společnou se základovým slovem  

  dom      ----      ek   pra   ----   les 

slovotvorný základ            +     přípona       předpona   +   slovotvorný základ 

 

B) morfematický rozbor 

morfémy = nejmenší významové části slova (předpona, kořen, přípona, koncovka) 

kořen = společná část všech slov příbuzných (= slov významově blízkých) 

z uč. str. 32 si opiš různá příbuzná slova a barevně si vyznač různé morfémy 

 

OPČ 1 str. 20 / cv. 3, 4, 5 (slovotvorný rozbor – budeš doplňovat slova základová a odvozená) 

OPČ 1 str. 24 / cv. 1, 2, 3, 4 (morfematický rozbor – vyhledáš morfémy) 

 

Literatura: 

Václav Cibula: Čarovný nápoj Tristana a Isoldy (Čítanka str. 25 – 28) 

- přečti si ukázku a poté vyplň online test - nejpozději v pátek 6. 11. (odkaz najdeš níže, nebo 

na stránkách školy), opravený test ti pošlu na uvedený email, test bude hodnocen známkou 

https://forms.gle/hb6HBYGR2eP5PHhTA 

 

vyber si k vlastní četbě 2. knihu (pokus se ji najít ve své knihovničce),                                                         

na email (spejzlova@zsvacov.cz) mi pošli název knihy a jejího autora, počet stran (pokud pokračuješ 

v četbě 1. knihy – byla obsáhlejší, informuj mě také) 

https://forms.gle/hb6HBYGR2eP5PHhTA
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Sloh: (úkoly vypracuj do sešitu slohu) 

Úkoly: 1. Uprav pořadí obrázků (pomocí čísel, kterými jsou označeny), aby to odpovídalo sledu     

  událostí (= časové posloupnosti) 

            2. Tam, kde jsou bubliny (obr. 1, 3, 4), doplň, co osoby říkají, nebo si myslí.  

            3. Sestav osnovu vypravování (postačí ke každému obrázku napsat krátkou větu, nebo heslo)  

            4. Rozděl osnovu na úvod, stať, závěr 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS 

Vylušti křížovku: vyfoť ji a pošli nejpozději v pátek 6. 11. na email spejzlova@zsvacov.cz  

1. nejstarší kamenný nástroj 

2. zdomácňování zvířat 

3. skupina lidí bez pokrevní příbuznosti 

4. pravěké zvíře 

5. druh hospodářství 

6. nejstarší období lidských dějin 

7. druh nádob, které se vyráběly ve ztracených formách 

 

1.       ---         

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

 

Pravěk v českých zemích (pracuj s učebnicí str. 35 – 39, vše si přečti, prohlédni, zapiš doplněné věty 

do sešitu)  

- osidlování území kolem velkých řek: __________ , ____________ , ___________ , ____________ 

- 1. obyvatelé z doby železné (známí jménem) = ______________ - Římané je nazývali ____________ 

- název naší vlasti od keltského kmene _____________ - odtud označení Bohemia 

- společnost tvořily 3 vrstvy: _____________ , ______________ , _______________ 

- stavěli si opevněná hradiště =_____________ (např. v ČR _____________ , ___________  str. 38) 

- nedaleko: Obří hrad u Popelné (nejvýše položené keltské hradiště ve střední Evropě) 

                     Sedlo u Albrechtic 

- razili vlastní mince = duhovky 

______________________________________________________________________________ 

Germáni 

 - na našem území 2 kmeny: ________________  a __________________ 

- žili v ____________________  vesnicích 

- zabývali se hlavně __________________ 

- vážili si zejména ____________________ 

- oproti Keltům byli na ____________  úrovni 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


PŘÍRODOPIS 

Bakterie 
Učebnice str. 22 a 23 

1. Podle učebnice doplň slova do zápisu.  

Doplněný zápis si nalep nebo přepiš do sešitu.  

Bakterie 

stavba 

• jed…                  organismy 

• nepravé jádro = prok…                 buňka 

• rozmnožují se dě… 

výskyt 

• osidlují vš…            prostředí 

• v nepříznivých podmínkách tvoří sp…      (= odolné klidové stádium) 

význam 

• roz…  (=destruenti, reducenti) 

• ve střevě – napomáhají trávení (sym…  ) 

• některé druhy způsobují ml…      kv…  (vznikne např.  jogurt) 

• původci chorob = pat… bakterie 
 

2. Namaluj si do sešitu:  uč. str. 22 obr. 1 (Stavba bakteriální buňky)  

uč. str. 22 obr. 3 (Dělení buněk) 

3. Prohlédni si obrázek 2 na str. 22 (Tvary bakterií) a obrázky na str. 23 – pozoruj různé tvary 

bakterií, seskupování, počet bičíků, porovnej různé druhy bakterií. 
 

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

ŠKOLA ONLINE). Vše si společně projdeme a zopakujeme při videokonferenci. 

Videokonference (úterý od 13:00) 
připrav si:  pracovní list Viry (z prvního týdne distanční výuky) 

   pracovní list Bakterie (tento) 
   sešit, pracovní sešit a učebnici (Přírodopis) 

 

  

mailto:stouralova@zsvacov.cz


ANGLICKÝ JAZYK 

Milí šesťáci, 

čekají nás dvě videokonference (středa a pátek), proto prosím pozorně čtěte, co a kdy si máte 

připravit.  

Do středy vypracujte Pracovní list na Present simple – negative, questions. Zkontrolujeme ho při 
videokonferenci ve středu 4.11. 
Dále si na středu připravte pracovní sešit, kde budeme kontrolovat str.6 a na str.7 uděláme společně 
cv.5. 
 
PRACOVNÍ LIST: 

1. One of the sentences is incorrect. Identify the incorrect sentence and write it correctly. 

(Jedna věta je vždy chybně. Najdi ji a oprav.) 

A I don’t do my homework in bed. 

B My friend doesn’t like tennis. 

C My mum don’t watch sport on TV. 

C My mum doesn’t watch sport on TV. 

1 A Tom doesn’t likes sport. 

 B My sister doesn’t live on the seventh floor. 

 C We don’t play football at school. 

 __________________________________ 

2 A Harry and I don’t walk to school. 

B My brother doesn’t lives in Madrid now. 

C We don’t go swimming on Monday  

  mornings. 

 __________________________________ 

3 A Mary doesn’t goes to school on  

  Wednesdays. 

 B Tom’s dad doesn’t teach Maths. 

 C They don’t go swimming in the evening. 

 __________________________________ 

4 A Steve and Tom doesn’t go to bed early. 

 B I don’t play computer games. 

 C I don’t go to the cinema after school. 

 __________________________________ 

5 A I have a violin lesson on Tuesday evenings. 

 B They don’t do their homework in the  

  morning. 

 C Sarah don’t do her homework before  

  dinner. 

 __________________________________ 

2. Complete the questions with the verbs in brackets. Use the present simple. 

(Doplň otázky pomocí přítomného času Present simple) 

A Do you take____ [you / take] the bus to school? 



B Yes, I do. 

1 A What time ____________ [the bus / leave] in the morning? 

 B At quarter past eight. 

2 A Where ____________ [it / stop]? 

 B It stops outside my house. 

3 A ____________ [school / start] at nine o’clock? 

 B No, it starts at quarter to nine. 

4 A ____________ [you / have] lunch at school?  

 B Yes, I do. 

5 A When ____________ [you / do] your homework?  

 B I do it after dinner.  

 

Na páteční videokonferenci si připravte učebnici, pracovní sešit, slovníček a psací potřeby. 

 

Další domácí příprava: 

Pracovní sešit str. 7/cv.6 – poslech – pusťte si na CD, které je vložené v prac. sešitě TRACK 4 a 

napište, kdy mají lidé narozeniny 

Opište si do slovníčku slovíčka z pracovního sešitu na str.80/ 1B Birthdays a postupně se je učte 

 

 


