
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    22. 2. – 26. 2. 2021 
 

ZEMĚPIS  

V úterý 23. 2. 2021 od 13:00 videokonference – společně probereme další přírodní krajinu  

POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ. 

● Po úterní videokonferenci si přečti v učebnici text na str. 58-59 KRAJINA OLIVOVÝCH HÁJŮ -

TVRDOLISTÉ LESY.   

Podle učebnice doplň do textu vynechaná písmenka. Text přepiš/vlep do svého sešitu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● jak se získává korek z dubu korkového můžeš zhlédnout v tomto krátkém videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=6-GFmh_wsDM 

 

● do pátku zvládni vyplnit online kvíz (bude hodnocen) – Opakujeme tropické deštné lesy a savany  

https://forms.gle/beJnnQnD29ySJmDd7 

 

 

 

 

 

 

TVRDOLISTÉ LESY (SUBTROPICKÉ ROSTLINSTVO) 

- v oblasti S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pásu 
- příkladem takové oblasti je S _ _ _ _ _ _ _ _ Í 

v létě: V _ _ _ _ _ teploty, málo prší 

od podzimu do jara: srážky, zima D _ _ _ _ _ Á s teplotami kolem ___°C 

-tvrdolisté lesy od středověku káceny a vypalovány (pro zemědělskou půdu) 

          např. C _ _ _ – na stavbu lodí 

-z původní vegetace zůstaly pouze: M_ _ _ _ _ – husté, nepropustné keře 

-dnes se pěstují: P _ _ _ _ _ _ _ _, C _ _ _ _ _ _, H _ _ _ _ _ _ _   V_ _ _,                               

O _ _ _ _ _ _ _ _ _, P _ _ _ _ _ _ _    

- D _ _   K_ _ _ _ _ _ (korek se získává loupáním kůry z tohoto stromu) - Portugalsko                                                                              

-oblast rekreace 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-GFmh_wsDM
https://forms.gle/beJnnQnD29ySJmDd7


 

NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference ve čtvrtek 25. 2. Všechna cvičení zvládni do čtvrteční videokonference!  

okruh – Einheit 1 

● Učebnice 

str. 24 / cv. 18 – Hádanky, vyřeš přesmyčky. Napiš názvy měst a zemí do sešitu. 

● Pracovní sešit 

str. 18 / cv. 20 – Najdi 8 měst, napiš je na volné řádky. Doplň názvy měst i k černým bodům  

    na mapě. (mapku německy mluvících zemí najdeš na deskách v učebnici) 

str. 18 / cv. 21 – Napiš věty. Doplň tečky. Dávej pozor na velká písmena u podstatných jmen. 

str. 19 / cv. 22 a,b -               a) Poslouchej a vyber správnou variantu. 

          b) Poslouchej ještě jednou a doplň text. 

cv. 22 a, b  – Pošli do čtvrtka na můj mail nebo WhatsApp. Bude hodnoceno. Děkuji! 

 

PŘÍRODOPIS 

Hlístice (učebnice str. 55 až 56) 

1. Do sešitu si přepiš nebo přilep následující informace.  

Hlístice 

2. V pracovním sešitě vypracuj:  

PS str. 25 / cv. 1, 2 (nahoře) – nápovědu hledej v učebnici 

Tato cvičení z PS mi pošli. 

 

 

 

 

- podlouhlé, válcovité __________ 

- na povrchu = KUTIKULA – ochranná ___________, která 

neroste (nutné _____________) 

- rozmnožování – _______________ (samci a samice) 

Zástupci 
Škrkavka – parazit, ve ________ savců (i člověka), 20 – 40 cm 
Roup – střevní ____________, 3 – 12 mm 
Háďátko – parazituje na _____________ (řepa, jahody) 

parazit 

pohlavní 

střevech 

svlékání 

tělo 

vrstva 

zelenině 

 



ČESKÝ JAZYK 

!!! videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 11:00      

připrav si na ně: 

✓ v úterý OPČ 2, učebnici ČJ, sešit mluvnice, slohový sešit (kontrola práce: Popis 

pracovního postupu III) a sešit z literatury (odpovědi k ukázce Moudrost staré 

Číny) 

✓ ve čtvrtek navíc: sešit z dějepisu (Kréta a první Řekové) 

Mluvnice: 

ZÁJMENA 

projdeme společně při videokonferenci: 

OPČ 2  str. 16 + 17 / cv. 6 a (dokončíme) + 6 b   TVARY OSOBNÍCH ZÁJMEN 

 str. 17 / cv. 7 – 9  

 str. 20 + 21 / cv. 17 a 18 
skloňování různých zájmen ve všech pádech 

před čtvrteční videokonferencí vyskloňuj ve všech pádech do sešitu mluvnice (nápovědu hledej v uč. 

na str. 93 a 94) 

Tvary zájmen ten, náš, váš 

 Mužský rod    Ženský rod   Střední rod 

      Jednotné číslo 

1. p. ten náš chlapec    ta vaše žena   to naše kouzlo 

2. p. 

atd. 

 

 Mužský rod    Ženský rod   Střední rod 

      Množné číslo 

1. p. ty vaše drahokamy   ty naše boty   ta vaše děvčata 

2. p. 

atd. 

 

projdeme společně při videokonferenci: 

OPČ 2 str. 18 / cv. 10 – 12 

uč. str. 94 / cv. 1 

 

Vyhledej v textu všechna zájmena, do závorky uveď vždy základní tvar a urči jejich druh 

např. mu (on) – osobní 
 Každý den měl Robinson spoustu práce. Jednou si z pralesa přivlekl nějaký menší stromek. Na 

jeho kořenech byla ještě spousta vlhké hlíny. Poněvadž neměl nic, čím by jeho kmen přesekl, položil 

ho na oheň, aby těsně u kořenů přehořel. Dlouhá polena, která tímto způsobem získá, přiloží pak v noci. 

 Toho večera však usnul velmi tvrdě a vzbudilo ho až slunce. Co je s ohněm?  Vstal ze svého lože 

z mořské trávy a vyběhl ven. Kmen ležel stranou a pařez zakryl ohniště. Žádný kouř z něj nevystupoval. 

Vrstva hlíny překrývala všechen popel. Robinson ji chtěl odhrnout, ale při tom se spálil. Takové 

překvapení! Pod touto hliněnou vrstvou doutnaly žhavé uhlíky. Robinson vzal jakési suché větvičky a 

přiložil je na ně a hle – plamen opět vyrazil. 

Tento úkol piš do sešitu mluvnice a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději do pátku 26. 2. – 

bude hodnocen 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy - napiš mi na email (spejzlova@zsvacov.cz) její název a 

autora 

• v úterý kontrola práce z minulého týdne (V. Hrdličková – připrav si literární sešit) 

• přečti si ukázku Liška Bystrouška (Čítanka str. 113 - 116) a do sešitu literatury 

odpověz písemně na otázky:           

(práci nemusíš posílat, zkontrolujeme ji další týden) 

 

1. Kdo je autorem ukázky? 

2. Porovnej Bystroušku se psem Lapákem z hlediska chování a jednání? 

3. Co tě při četbě ukázky nejvíce pobavilo? 

4. Kterou vrstvu národního jazyka užívá autor v přímé řeči? Uveď konkrétní příklady z ukázky. 

5. Znáš ještě jinou knihu, jejíž hrdinkou je liška? 

 

 

Sloh: 

v úterý kontrola práce z minulého týdne (Popis pracovního postupu III) 

Výpisky, výtah, klíčová slova 

nejprve se seznam s těmito pojmy v učebnici ČJ na straně 161 (žlutý rámeček) 

přečti si ukázku Planeta Mars (str. 161 a 162), pod článkem jsou vypsaná klíčová slova, udělány 

výpisky a výtah 

Úkol: článek Brambory (str. 163) – pracuj do slohového sešitu a práci tentokrát pošli na email 

spejzlova@zsvacov.cz do pátku 26. 2. – bude hodnoceno zpracování i ÚPRAVA 

1. Vypiš z článku klíčová slova. 

 

2. Vyjádři jednou větou téma článku. 

 

3. Zapiš si výpisky z textu (používej pomlčky, stručná hesla – jako by sis dělal/a poznámky do sešitu). 

 

4. Text zestručni a napiš souvislý výtah (nezapomeň na odstavce!!) 

 

(Při tvoření všech úkolů se inspiruj vzorem na straně 162.) 
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DĚJEPIS 

ve čtvrtek  kontrola práce z minulého týdne (Řecko) 

Kréta a první Řekové   (uč. str.72 – 74) 

Odpověz na otázky: 

1. Podle čeho vznikl název světadílu Evropa? 
 
2. Jak se nazývalo nejvýznamnější město na Krétě? 
 
3. Kdo vládl v tomto městě? 
 
4. Jaké zvíře uctívali Kréťané jako posvátné? (uč. str. 73) 
 
5. Kdo podle báje vybudoval pro krále labyrint a proč? 
 
6. Od čeho je odvozen název minojské období? 
 
7. Urči, který z vynálezů pochází z Kréty. Odkud pocházejí ostatní? 
 
 kompas – střelný prach – hedvábí – slabičné písmo 
 
 
odpovědi z této stránky pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději do 26. 2. – bude hodnoceno 

 

8. Poslechni si příběh a odpověz na otázky, které najdeš v online testu, učiň tak do pátku 26. 2. 
 
ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=W3l-I3tYRjk  
 
odkaz na online test: https://forms.gle/rZdTW4HUCo8gTwwn6 (najdeš ho i na stránkách školy)  
test bude také hodnocen 
 

 

 

 

  

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
https://www.youtube.com/watch?v=W3l-I3tYRjk
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MATEMATIKA 

Dělení desetinného čísla přirozeným číslem (vyřešíme společně při videokonferenci 

v pondělí 22.2. a ve středu 24.2.) 

 

 



 

 

 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 26.2.! Bude 

hodnoceno známkou!  

Úkol: Vyděl na 2 desetinná místa a zapiš zbytek. 

 

 

Učebnice: Matematika A: str.71/ cv.1: Součinové čtverce 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 26.2.! Bude 

hodnoceno známkou!  
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ANGLICKÝ JAZYK 

Šesťáci, 

tento týden začínáme lekci 3. Konference budou nadále probíhat dle rozvrhu.  

Vaše úkoly na tento týden: 

→  Nová gramatika→ PS str. 74 . Přepište a překreslete si tabulku: 3.1 - kladný tvar a 

tabulku 3.2 – záporný tvar do sešitu gramatiky. 

Nadpis v sešitě gramatiky: Minulý čas prostý – PAST Simple,  sloveso To be.  

→ přepsat slovíčka z lekce 3/ str. 82 PS  

odstavec 3A:  Where were you last weekend? (kde jsi byl minulý víkend?) 

                          Phrases with at, in, on (fráze pojící se s předložkami at, in, on) 

→ PS str. 66/cv. 3 : Napiš krátký text a popiš svůj den. Použij výrazy a slovesa z tabulky. 

V popisu použij přítomný čas prostý. Do školního sešitu. Pošli do pátku 26.2. na email: 

hanzalova@zsvacov.cz. 

 

PROCVIČUJ: 

Procvičování pomocí interaktivních listů. Po vypracování klikněte na FINISH a poté na CHECK 

MY ANSWERS. Aplikace vám vyhodnotí váš výkon😊 

Daily routine: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Dai

ly_routines/My_daily_routine_with_pictograms_pb668443fx 

Present simple a present continuous: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pre

sent_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Present_Continuous_bv1700jq 

Pádová zájmena: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2009052002-cviceni-padova-osobni-zajmena 
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