
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    22. 3. – 26. 3. 2021 
 

NĚMECKÝ JAZYK 

Všechna cvičení zvládni do čtvrteční videokonference!! 

2. okruh – Einheit 2 

● pracovní sešit 

 str. 32/ 1. sloupec (do slovíčka links) – opiš do slovníčku 

str. 23/ cv. 1 – napiš správně slovíčko, piš i člen der, die, das (1. balonek – der Vater) 

str. 23/ cv. 2 – doplň rozhovor a zkontroluj si podle nahrávky 

 

● učebnice 

str. 26/ cv. 1a) -               čti a poslouchej  

 cv. 1b) – přiřaď a napiš věty do sešitu 

 

● Připomínám bezplatnou aplikaci , kde můžeš procvičovat naše slovíčka. 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Hlavonožci 
učebnice str. 63 až 65  

1. Do sešitu si napiš:  

menší nadpis Hlavonožci  

- žijí ve slané vodě  

- dýchají žábrami 

- bez schránky – pevná opora uvnitř těla (sepiová kost) 

- ramena (chapadla) s přísavkami 

- oddělená pohlaví (samci a samice) 

 

2. Pracovní sešit (úlohy v PS mi pošli). 

  PS str. 27 / celá  

 



ZEMĚPIS  

V úterý 23. 3. 2021 od 13:00 videokonference – Společně se podíváme do polárních oblastí.  

● před videokonferencí si vlep/přepiš následující pracovní list do sešitu (budeme vyplňovat společně) 

POLÁRNÍ OBLASTI 

- oblast ohraničena P _ _ _ _ _ _ _    K _ _ _ _ _ 

- na pólech se střídá P _ _ _ _ _ _   D _ _  a  N _ _ 

- přírodní podmínky kruté, oblasti trvale pokryté S _ _ _ _ _ a L _ _ _ _ 

a) Severní polární kraje  

- vnitrozemí G _ _ _ _ _ _ 

- na severní polokouli je A _ _ _ _ _ _ (tvořená zmrzlým ___________________ oceánem) 

žijí zde: __________________________________________________________ 

b) Jižní polární kraje 

- na jižním pólu je A _ _ _ _ _ _ _ _ _ (tvořená pevninou a 

ledovou pokrývkou)  

– je to největrnější kontinent;                                                                  

- naměřena nejnižší teplota (-89°C) 

žijí zde: ___________________________________________ 

- není zde trvalé osídlení, nachází se zde jen                                            

V _ _ _ _ _ _   V _ _ _ _ _ _ _  S _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

● do pátku vyplň online kvíz (bude hodnocen) – Opakujeme stepi a lesy mírného pásu 

https://forms.gle/7z64GmQ6HcjnHzjr7 

 

IKT – PROGRAMOVÁNÍ 

Zadání: naprogramujte ve Scratchi program, ve kterém kocour nakreslí libovolné písmeno z abecedy. 

Program pošlete nejpozději ve čtvrtek 25. 3. na mail: admin@zsvacov.cz. Další informace najdete v 

Moodle. 

 

 

https://forms.gle/7z64GmQ6HcjnHzjr7
mailto:admin@zsvacov.cz


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 (Encyklopedické heslo – posílali jste odpovědi)     

 literární sešit (M. Drijverová: Domov pro Marťany – odpovědi na otázky) 

✓ ve čtvrtek navíc: sešit z dějepisu (Řecká kolonizace) 

Mluvnice: 

Ohebné slovní druhy – v rámci procvičování učiva splň online test nejpozději do pátku 26. 3.,  

(odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) 

https://forms.gle/UALX2XuBjyZ5KPPv7 

 

 

zapiš si do sešitu mluvnice (před úterní videokonferencí): 

Slovesné tvary 

určitý – vyjadřuje osobu, číslo 

neurčitý – nemůže vyjádřit osobu, číslo (infinitiv 

jednoduchý – je vyjádřen jedním slovesem (spát, kreslit si) 

složený – vyjádřen dvěma (více) slovesy (smál jsem se, smáli bychom se, viděl jsem, + všechny tvary 

v čísle minulém (i 3. osoby!!!) (slyšel, slyšeli) 

příčestí činné (= minulé): tvar slovesa zakončeného na -l, -la, -lo, -li, -ly, -la 

 

při videokonferenci společně projdeme: 

časování sloves ve všech způsobech (zpívat si) 

OPČ 2 str. 26 / cv. 3, 4 (slovesné tvary) 

uč. str. 109 / cv. 2, 4 (různé časy sloves) 

 

OPČ 2 str. 30 / cv. 12, 13 (podmiňovací způsob přítomný slovesa být) 

 str. 31 / cv. 16, 17 

  

uč. str. 110 / cv. 6 - do sešitu mluvnice přepiš celé věty a použij 2. osobu čísla jednotného, 

práci pošli do pátku 26. 3. na email spejzlova@zsvacov.cz  bude hodnocena 

 

 

Literatura: 

 

pravidelná četba vlastní knihy  

v úterý kontrola práce z minulého týdne (M. Drijverová: Domov pro Marťany – odpovědi na otázky) 

 

přečti si ukázku (Čítanka str. 135 - 139) a celými větami odpověz na otázky (do sešitu literatury) 

 

1. Kdo je autorem ukázky? 

2. Jak se nazývá kniha, ze které je ukázka? 

3. Kdy se příběh odehrává? 

https://forms.gle/UALX2XuBjyZ5KPPv7
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4. Kdo je hlavním hrdinou? S kým žije ve společné domácnosti? 

5. Co hlavní hrdina objeví na půdě domu? Co se v té věci ukrývá? Kam tuto věc schovává? 

6. Proč se paní učitelka zlobila na hlavní hrdinku? 

7. Jak bys popsal/a panenku, o které se dívce zdá ve snu? 

8. Čemu se dívka ve snu podivovala? 

9. Jak se jmenuje dívčina kamarádka? Co přinesla naší hrdince? 

10. Co se nakonec dívka dozvěděla? 

odpovědi nemusíš posílat, zkontrolujeme je další týden 

 

Sloh: 

v úterý kontrola práce z minulého týdne (Encyklopedické heslo – kontrola otázek zapsaných ve 

slohovém sešitu) 

Encyklopedické heslo 

Porovnej encyklopedická hesla a odpověz na otázky do slohového sešitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Komu je určen 1. text? Kdo bude lépe rozumět druhému textu? 

2. Vysvětli, jak se liší encyklopedie určené dětem od encyklopedií pro dospělé? 

3. Vyhledej ve druhém textu použité zkratky a značky, vysvětli, co znamenají. 

4. Rozhodni, které slova nebo slovní spojení nejsou klíčová pro oba texty? Vypiš je. 

kapr obecný  kaprovité ryby  malé rybky druhy kaprů Česká republika 

potrava kapra  rybářský svaz  stojatá voda Čína 

 

odpovědi nemusíš posílat, zkontrolujeme je další týden 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 
Navrhni vlastní reklamu (na A4), ve které budeš propagovat důležitost očkování. Nápadům se meze 

nekladou, prosím o originalitu a zajímavé barevné zpracování. 

Tuto práci vyfoť a odešli na email spejzlova@zsvacov.cz do středy 31. 3.,  

bude hodnocena v rámci VKO. 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


DĚJEPIS 
ve čtvrtek  kontrola práce z minulého týdne (Řecká kolonizace) 

Sparta, Athény (uč. str. 81 - 83) 

1. Prohlédni si politické systémy obou městských států: (níže nebo v učebnici) 

 

 
Sparta       Athény 

2. Doplň slova do textu: 

Politický systém ve Spartě 

Radu _____________ tvořili dva _______________ a 28 mužů nad ____________ let. 

Dozor nad oběma králi vykonávali ______________ .  

Po nabytí plnoletosti (= ve _________ letech) se mohli Sparťané účastnit ____________________ a 

volit _____________________________________ . 

Politický systém v Athénách 

V čele stálo 9 ________________ , kteří plnili _________________________________ funkce. 

Po skončení jednoletého úřadu se stali členy _____________________ rady. 

Důležité návrhy musely projít přes radu ____________________. 

Politické a finanční otázky řešilo _______________________ (sněm). 

3. Který systém je podle tebe demokratičtější a proč? 

4. Jak se lišil přístup Athéňanů a Sparťanů ke kultuře? 

5. Co zavedl athénský politik Solon? 

6. Kdo vstupoval do peloponéského spolku? 
 
7. Vysvětli pojem tyranida: 
 
 
 
pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději do 26. 3. – bude hodnoceno 
 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


MATEMATIKA 

 (vše vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 22.3. a ve středu 24.3.) 

Úhel a trojúhelník 𝜶 + 𝜷 + 𝜸 = 𝟏𝟖𝟎°  

rovnostranný trojúhelník: všechny úhly stejné = 60°; rovnoramenný trojúhelník: stejné úhly 

při základně 

Úkoly:  

  



4. Je možné, aby trojúhelník měl dané velikosti vnitřních úhlů? Svou odpověď zdůvodni. 

a) 72°, 34°, 74°                                                        b) 52°18´, 48°24´, 79°18´ 

    56°, 28°, 97°                                                             123°23´, 42°58´, 13°39´ 

    111°, 32°, 73°                                                           32°35´, 84°19´, 63°07´ 

    45°, 70°, 65°                                                             95°46´, 73°27´, 10°47´ 

 

Vypracuj následující cv., řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 26.3.! 

Bude hodnoceno známkou!  

1) Je možné, aby trojúhelník měl dané velikosti úhlů? 

54°07´; 103°34´; 23°19´___________________________________ 

61°26´; 34°17´; 84°17´; __________________________________ 

2) Vypočítej velikosti zbývajících vnitřních úhlů v trojúhelníku ABC, když  znáš: 

 

 

 

 

 

 

5 

 

´ 

 

´= 104°08´ 

 = 91°17´ 

A 

B 

C  = 

 = 

 = 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Šesťáci, 

tento týden pokračujeme v probírání minulého času prostého – Past simple. Probrali jsme 
spolu tvary pravidelných sloves v minulém čase a jejich koncovky.  Tento týden se podíváme  
na to, jak se tvoří kladná věta a zápor v minulém čase, pokud je větě pravidelné sloveso. 

 Přečíst, vystřihnout a nalepit do gramatiky: 

 Minulý čas prostý - kladný tvar -pravidelné sloveso WORK:  

1.os.  I worked -já jsem pracoval  1. os. We worked – my jsme pracovali 

2. os.  You worked- ty jsi pracoval 2. os.  You worked – vy jste pracovali 

3.os.  He worked – on pracoval 3. os.  They worked – oni pracovali 

 She worked -ona pracovala  

 It worked – to pracovalo  

 → Tvary slovesa Work v minulém čase prostém jsou ve všech osobách stejné!! 

Minulý čas prostý: Zápor 

Zápor se tvoří podobně, jako tomu bylo u přítomného času. V přítomném čase pracujeme 
s pomocným slovesem do a jeho záporným tvarem don't. V minulém čase však použijeme 
minulý tvar pomocného slovesa do = did + not /didn´t a infinitivu významového slovesa.  

I don't work = nepracuji – přítomný čas prostý = I do not work.  
I didn't work = nepracoval jsem – minulý čas prostý =  I did not work. 
  
PAMATUJ: Zkrácená verze Did not = didn´t !! V hovorové angličtině používáme didn´t. 

1.osoba j.č. I didn ´t work  We didn´t work 

2.osoba j.č. You didn´t work  You didn´t work 

3.osoba j.č. He didn´t work They didn´t work 

 She didn ´t work  

 It didn´t work  

   

PAMATUJ: Tvar pomocného slovesa DID a významového slovesa (např.WORK) je ve všech 

osobách stejný!!!!  

 

 

 

 



Příkladové věty:  

1. I worked in the garden yesterday. Pracoval jsem včera na zahradě. 

    I didn´t work in the garden yesterday. Včera jsem nepracoval na zahradě.  

 

2. She stayed in the hotel last weekend. Minulý víkend pobývala v hotelu. 

    She didn ´t stay in the hotel last weekend. Minulý víkend nepobývala v hotelu.  

 

3. They cooked dinner last night. Oni včera večer vařili večeři. 

     They didn´t cook dinner last night. Oni včera večer nevařili večeři. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

→ Úkol do středy 24.3. (do konference): 

Do školního sešitu: 

PS: str. 26/ 2 – rozděl slovesa dle koncovky v minulém čase do správných sloupců. (Pokud 

nevíš, viz. gramatika – koncovky pravidelných sloves😊)  

→ Učebnice str. 35/ cv. 6. – Kladné věty převeď do záporu – piš do školního sešitu.  

→ Úkol do pátku 26.3.  

Do školního sešitu: 

PS: str. 27/ cv. 3 a, b (poslech najdeš na tvém CD, dle údajů ze cvičení 3a vypracuj cvičení b.) 

 

Všechna cvičení budu kontrolovat při videokonferenci a náhodně vás budu vyvolávat. 

Nesplnění úkolu hodnotím nedostatečnou.  

 

Online cvičení k procvičení:  

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-tense-regular-verbs 

Pro shrnutí celé gramatiky mrkněte na:   

https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple 
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