
Online testy 

na stránkách školy vacov.cz se postupně budou objevovat testy, které pro Vás připravujeme, a na 

nich si můžete ověřit probrané učivo 

Český jazyk 6. třída: 23. - 27. 3. 

Mluvnice:  

 OPČ 2 písemně vypracovat str. 20 až str. 23/ cv. 18 až cv. 27  

cv. 18 + 19: nápovědu můžeš hledat v uč. str. 95 (tvary zájmen on, ona, ono), pozor na 4. pád v rodě 

ženském = ji, na ni!!! 

cv. 20 + 21: nápovědu můžeš hledat v uč. str. 98 (tvary zájmen můj, tvůj, svůj) 

cv. 22: pokud něco přivlastňujeme k podmětu, použijeme tvar svůj (Své věci si uklidím.) – uč. str. 99 

cv. 24: pokud se přivlastňuje k podmětu ona (číslo jednotné) = tvar jejích 

                                                                         ony (číslo množné) = tvar jejich 

 stále se učit druhy zájmen, jednotlivá zájmena skloňovat ve všech pádech!!! 

skloňování zájmen PIŠTE do sloupečků DO SEŠITU MLUVNICE!!! 

Sloh: 

 uč. str. 165 / cv. 5 – najdi v jakékoli populárně-naučné knize článek, který tě zaujme, a zpracuj 

jeho výtah (zachovej strukturu textu – čleň článek na odstavce, nezapomeň uvést zdroj) 

Literatura: 

Čítanka str. 124 - 128: E. Knight – Lassie se vrací: 

a)  přečíst ukázku 

b)  zapsat do sešitu literatury autora a název knihy 

c) vytvořit vlastní test k ukázce: napsat 5 testových otázek s nabídkou třech možností + vyznačit 

správnou odpověď, vždy bude pouze 1 správná odpověď 

Četba vlastní knihy (termín odevzdání čtenářského deníku 8. 4. 2020) 

 

 

 

 

 



Dějepis 6. třída: 23. - 27. 3. 

str. 90 - 92: Kultura ve starověkém Řecku 

přečíst a vypracovat výpisky do sešitu dějepisu: u kapitoly Náboženství dohledejte (např. pomocí 

internetu), kdo byli – Demeter, Ares, Apollon, Artemis, Hestia, Hefaistos, Hermes 

(při zápisu se řiďte otázkami, které najdete vedle oranžového puntíku v učebnici) 

Pokud máš možnost, zhlédni krátké video: 

https://www.youtube.com/watch?v=rIONYGyXYG8 

 

 

 

Matematika 6. třída: 23. - 27. 3. 

Desetinná čísla: 

- uč.str.9/ cv.1  

(návod: dm a cm převeď na m, pak sečti; 1m=10dm=100cm; 1dm=0,1m; 1cm=0,01m) 

- uč.str.9/ cv.2; cv.3 -  najdi nejkratší trasu 

(zjisti délku okružní trasy: návod: a) 6,17 + 11,2 + 6,83 = ….vypočítej a pokračuj dál) 

Procvičuj sčítání a odčítání desetinných čísel: 
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VŠE VYPRACUJ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU!  

 

NĚMECKÝ JAZYK  6. TŘÍDA: 23. – 27. 3. 

Einheit 3 

● Učebnice – str. 34 – žlutý rámeček Grammatik (projít) 

zápis do školního sešitu: 

     ČASOVÉ ÚDAJE 

Wann hast du frei? (Kdy máš volno?)   Um 3 Uhr. (Ve tři hodiny) 

Wann kommt Monika? (Kdy přijde Monika?)  Um 10 Uhr. (V deset hodin) 

Bis wann bleibt sie? (Do kdy zůstane?)  Bis 12 Uhr. (Do dvanácti.) 

     

Wie lange bleibt Monika? (Jak dlouho Monika zůstane?)   Sie bleibt 2 Stunden. 

(Zůstane 2 hodiny) 

 



!POZOR NA ROZDÍL UHR A STUNDE! 

UHR – jedná-li se o určitý časový okamžik 

STUNDE – jedná-li se o určitý časový úsek 

(Kdy máš volno?) 

 

● Učebnice  - str. 34 / cv. 2 – ústně; cv. 3 – napsat do školního sešitu 

● Pracovní sešit – str. 26 / cv. 2, 3 ; str. 27 / cv. 4 

● Na interaktivní procvičování slovíček z našich učebnic Deutsch mit Max, 

doporučuji  zdarma stáhnout aplikaci WordTrainer FRAUS, která nabízí 

ucelenou sadu kartiček obsahující kompletní slovní zásobu k vybrané učebnici. 

Aplikace WordTrainer FRAUS je dostupná pro mobilní zařízení s operačním 

systémem Android. 

 

● Na níže uvedeném odkazu si můžeš vyzkoušet online test, který jsem pro vás 

připravila. Po vyřešení testu klikneš na tlačítko odeslat a vyplněný test se mi 

obratem vrátí zpět. Děkuji 

https://forms.gle/qvGMw5bFHqtUdyZP6 

 

ANGLICKÝ JAZYK 6. třída: 23. – 27. 3. 

-opakujeme present simple a present continuous 

Úkol: na stránkách youtube (viz odkaz) zhlédnout video z britské školy: This is Britain-School. 

Video je s titulky. Zkuste si poslech a překlad do českého jazyka mi pošlete na můj email do 

pátku 27.3.  

 hanzalova@zsvacov.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0 

Další doporučené procvičování: V pracovní knížce máte na zadní straně CD –Rom:  English Zone 2 

→obsahuje Grammar, Vocabulary,Situation, Games 

Procvičujte všechny kategorie Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.fraus.android.wordtrainer
https://forms.gle/qvGMw5bFHqtUdyZP6
https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0


Přírodopis 6. třída: 23. – 27. 3. 

Korýši 

(učebnice str. 70 až 73) 

Patří sem RACI, KRABI, DROBNÍ KORÝŠI (součást planktonu) a SUCHOŽEMŠTÍ 

KORÝŠI (např. stinka – obr. str. 73) 

Pomocí učebnice nebo internetu vypracuj:  

PS str. 31/ cv. 8 - osmisměrka – podívej se do učebnice nebo na internet, jak jednotliví 

korýši vypadají – tajenku mi pošli (emailem nebo přes škola online) 

PS str. 32/ cv. 9 – nápověda: HROTNATKY  

PS str. 32/ cv. 10  - využij učebnici nebo internet 

pokud něco nebudeš vědět – napiš mi přes ŠKOLA ONLINE nebo na e-mail 

 

 

Zeměpis 6. třída. 23. – 27. 3. 

Stepi  

1. nejprve si pročti v učebnici stranu 56, 57,  

2. pusť si krátký  film (pokud máš možnost) - 

https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w 

3. poté přepiš (vlep) následující poznámky do sešitu 

Stepi 

= porosty různých trav, ojedinělých stromů a keřů (= travnaté pláně) 

= obilnice světa 

-v mírném podnebném pásmu 

- srážky nestačí k růstu stromů 

- rozšířeny na více místech na světě – rozlišujeme:  stepi Severní Ameriky = prérie 

      stepi Jižní Ameriky = pampy 

-značná část stepí se obdělává 

- úrodná půda (černozem) – pěstuje se pšenice, kukuřice, ječmen 

- zvířata: býložravci, bizoni, dobytek, hlodavci (svišť, sysel), ptáci (orel, sup), emu, vlk, kojoti… 

https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w


- původní obyvatelé = američtí indiáni, kteří byli vytlačeni přistěhovalci z Evropy (vyhubili bizony, 

dnes již pouze v rezervacích) 

 

Lesy mírného pásu  

1. nejprve si pročti v učebnici stranu 54, 55, 

2. pusť si krátký film (pokud máš možnost) - https://www.youtube.com/watch?v=nFhN564TYKs 

3. poté přepiš (vlep) následující poznámky do sešitu 

Lesy mírného pásu 

-v mírném podnebném pásu (Evropa, východ a západ Severní Ameriky) 

- lesy mírného pásu dělíme na 2 oblasti (opadavé lesy a jehličnaté lesy – tj. tajgu) 

- střídání 4 ročních období – dostatek srážek a vhodné rozdíly teplot vyhovují růstu listnatých 

opadavých lesů 

- původní les (buk, dub) nahrazen jehličnatými lesy (smrk) nebo přeměněn na kulturní krajinu (pole, 

louky) 

- tajga = pás jehličnatých lesů 

 - v nejsevernější části mírného pásu (sever Evropy, Asie, Severní Amerika) 

 - drsné podnebí  (krátké a chladné léto, tvrdá a dlouhá zima) 

 - půda málo úrodná 

 - dlouhodobě zmrzlá půda  brání jejímu většímu využívání (př. kácení lesů, těžba nerostů, 

stavba měst je nevýhodná a složitá) = PERMAFROST 

- zvířata: medvěd, vlk, rys, jelen, srnec, los, sob, pižmoň, veverka, jezevec, liška, sokol… 

- rostliny: trávy, keře, stromy 

       

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFhN564TYKs

