
Milí šesťáci, 

V úterý 26. 5. od 10:00 (ČJ) a ve středu 27. 5. od 9:00 (AJ) Vás čekají tradiční videokonference, na 

které si připravte pracovní listy a potřeby podle instrukcí uvedenými pod příslušnými předměty. 

Pokud se nemůžete videokonference účastnit, informujte nás na Školu online. Děkujeme. 

Český jazyk: 25. 5. - 29. 5. 

Mluvnice:  

 na videokonferenci si připrav pracovní list a OPČ 2 

 překontroluj si správnost cvičení z videokonference podle zaslaného řešení (najdeš ho pod 

Úkoly na Škole online po konání videokonference) 

 zopakuj si pravidla shody přísudku s podmětem v učebnici na str. 115 

 zapiš si do sešitu mluvnice: (nebo si vytiskni a vlep do sešitu) 

                                     SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM 

          Několikanásobný podmět              Koncovka u příčestí 

 1. alespoň jedno podstatné jméno je rodu mužského životného   - i 

 Tatínek a maminka jeli na nákup. 

 Pes, kočky i koťata běhali po zahradě. 

 

 2. žádné podstatné jméno není rodu mužského životného,    - y 

 alespoň jedno je rodu mužského neživotného nebo rodu ženského 

 Stůl a židle byly rozbité. 

 Obě kočky a koťata si hrály. 

 

 3. všechna podstatná jména jsou rodu středního a v množném čísle   - a 

 Koťata a štěňata si hrála. 

 4. všechna podstatná jména jsou rodu středního, ale alespoň jedno z nich  - y 

 je v jednotném čísle 

 Koťata i štěně spaly. 

 

  

 

 uč. str. 117 / cv. 1 – do sešitu mluvnice vypisuj základní skladební dvojice (podmět, přísudek) 

(děvčata a chlapci = se zúčastnili)     pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 OPČ 2 str. 37 / cv. 14 – v každé větě podtrhni několikanásobné podměty 

 

 kdo nesplnil, udělá si online test - ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY    

https://forms.gle/ipHkwGBb1t6DaV9x9 
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Literatura: 

 Četba vlastní knihy  

   

Sloh: 

Objednávka – prohlédni si objednávku vpravo a odpověz na otázky – do slohového sešitu  

 

 

 

 

 

odpovědi pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kdo si zboží objednal? 

b/ U koho si zboží objednal? 

c/ Čím se dodavatel zabývá? 

d/ Je pravda, že pan Valek bydlí v Praze? 

e/ V jaké ulici sídlí firma Naše knihy? 

f/ Kolik kusů knih si pan Valek objednal? 

g/ Jakou částku zaplatí za poštovné? 

h/ Za jak dlouhou dobu od objednání si    

může knihy vyzvednout? 

i/ Kam si odběratel pro knihy půjde? 

j/ Vyber, jaký literární žánr si pan Valek 

objednal:  

 fantasy, dobrodružnou literaturu 

 sci-fi, horor 

 humorné příběhy 
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!!!  PRACOVNÍ LIST ČJ – PROJDEME PŘI VIDEOKONFERENCI   26. 5.!!!  

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

1/ Vždy podtrhni podmět, doplň správné koncovky:

letadla kroužil__                       

hejna ptáků odletěl__ 

křídla se zatřepetal__ 

koláče nám chutnal__ 

pohlednice mě potěšil__ 

doběhl__ včas 

růže rozkvetl__ 

stroje jsme vypnul__ 

kteří z vás to provedl__ 

psi se rozštěkal__ 

přátelé mi pomohl__ 

děti přiběhl__ domů 

odpovědi byl__ neúplné 

přišl__ stovky lidí 

v obchodech už zavřel__ 

zesílil__ nám svaly 

starostové se radil__ 

noci se krátil__ 

zvony bil__ na poplach 

předpovědi se splnil__ 

malí se bál__ čerta 

děvčata pěkně zpíval__ 

sluneční paprsky zářil__ 

vyhrkl__ mi slzy z očí 

rodiče jim přišl__ naproti 

obě se každý den vídal__ 

plachá zvířata se bál__ 

hříbky se sušil__ 

stáda koní se řítil__ stepí 

prázdniny skončil__ 

všechny tři se hádal__ 

knihu jsme již dočetl__ 

ruce se mu třásl__ 

2/ Ve větách najdi přísudek, podtrhni ho vlnovkou, nahraď ho přísudkem slovesným: 

Některé stromy byly už rozkvetlé. _______________________________________________________ 

Včera byly děti zlobivé. _______________________________________________________________ 

Oba dva byli výborní studenti. _________________________________________________________ 

Najednou jsme byli všichni vážní. _______________________________________________________ 

Prádlo je už suché. ___________________________________________________________________ 

3/ Ve větách najdi přísudek, podtrhni ho vlnovkou, nahraď ho přísudkem jmenným se sponou: 

Proč se Iva a Markéta tolik rozčílily? _____________________________________________________ 

Vášnivě sbíral starý porcelán. __________________________________________________________ 

Bruslíš dobře?_______________________________________________________________________ 

Kdo vlastní tuto louku? _______________________________________________________________ 

4/ Doplň správné koncovky: 

samice i králíčci vykukoval__ ,  Německo a Rakousko se utkal__  , košíky i krabice ležel__  , 

Marta i Káťa odjel__  ,  housata i kachňata se brouzdal__  ,  Robin a Žaneta se zdržel__ 



Dějepis  

První a druhý triumvirát  

Do sešitu dějepisu vysvětli pojem, nebo doplň informace (najdeš je v učebnici na str. 112 až 115): 

triumvirát = 

členové 1. triumvirátu (pouze příjmení): C____________, P______________, C________________ 

občanská válka =  

Caesarovy zásluhy = 

členové 2. triumvirátu (v základním tvaru): A ____________ , O_____________, L_______________ 

Kleopatra= 

juliánský kalendář = 

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

 

 

 

 

 

Přírodopis 

 Hmyz s proměnou dokonalou – BROUCI  

1. Na stránkách školy je připravena prezentace na téma BROUCI, projdi si ji.  

Na konci prezentace tě čeká opět příspěvek od tvých spolužáků. 

 

2. Informace o broucích najdeš i v učebnici na str. 92 až 95  

 

3. Vylušti křížovku v pracovním sešitě PS str. 41 / cv. 12  (nápověda: kapucínek)

  Pošli mi tajenku.  
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Matematika   Osová souměrnost 

Úkol: Pusť si tento odkaz! https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE 

Narýsuj do školního sešitu: libovolný trojúhelník ABC a osu souměrnosti o, poté sestroj obraz 

trojúhelníku A’B’C‘ (podle odkazu - čas: 4:05). 

 

Prvočísla a čísla složená 

prvočísla = přirozená čísla, která mají jen 2 různé dělitele          čísla dělitelná 1 a sama sebou 

(př.: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97) 

2 – dělitelé: 1, 2; 7 – dělitelé: 1, 7 

složená čísla = přirozená čísla, která mají více než 2 dělitele 

(př.: 4 – dělitelé: 1, 2, 4; 12 – dělitelé: 1, 2, 3, 4, 6, 12) 

Číslo 1 není prvočíslo ani číslo složené, má jen jednoho dělitele! 

Úkoly: Řešení mi pošli! 
1. Zakroužkuj nebo vypiš čísla, která jsou složená: 27, 28, 39, 49, 57, 64, 77, 83, 91. 
2. Najdi mezi čísly prvočísla: 12, 17, 22, 27, 23, 33, 43, 63, 93. 
Každé složené číslo lze rozložit na součin prvočísel! 

Př.: Číslo 12 rozlož na součin prvočísel.   
Řešení - pomocí tabulky: dělím číslo vždy pouze prvočíslem a zapisuji ho do pravého sloupce, 
do levého zapisuji výsledek po dělení, poslední číslo v levém sloupci musí být vždy 1 

        12 = 2 . 2 . 3        (řešení je pravý sloupec; součin je násobení) 

Úkoly: Řešení mi pošli! 
1. Rozlož čísla na součin prvočísel: 18, 45, 80, 64, 99. 
2. Urči složená čísla:      a = 2 . 3 . 5             b = 2 . 2 . 3 . 5            c = 2 . 3 . 7 . 11 
3. učebnice: str. 54/ cv. 4 (příklady na procvičení – můžeš používat kalkulačku!) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE


Německý jazyk 

EINHEIT 3 

● do školního sešitu si přelož tato spojení: 

1. já píšu    6. ty si hraješ s legem 

2. on se směje   7. tvoje kamarádka hraje na klavír 

3. my zůstaneme   8. vy hrajete na flétnu 

4. můj strýc nadává  9. oni hrají volejbal 

5. já mluvím    10. ona hraje počítačové hry 

 

● na stránkách školy si projdi prezentaci – nová gramatika PŘIVLASTŇOVACÍ 

ZÁJMENA 

● pracovní sešit – str. 28/ cv. 12 

● vyplň si online kvíz: 

https://forms.gle/mMrK3pq9JtZEuiey8 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/mMrK3pq9JtZEuiey8


    Zeměpis 

- v učebnici na str. 80 – 83 si pozorně prohlédni obrázky 

- zapiš si (vytiskni a vlep), prosím, následující poznámky v rámečku do sešitu 

Kde lidé žijí 
Sídlo = každé obydlené místo na Zemi (polovina obyvatel ve městech, polovina na vesnicích) 

1. Vesnice: 

- sídlo s omezeným množstvím možností 

- charakter vesnic se změnil vzestupem populace v 19. a 20. st. 

- dříve – zemědělství, řemesla, zvyky… 

- dnes – modernizace, zánik řemesel a tradičního zemědělství 

- urbanizace = proces, kdy se lidé stěhují do měst 

2. Města: 

- mají více funkcí 

- průmyslová, dopravní (metro, letiště), obchodní, vzdělávací, turistická 

- poskytují pracovní příležitosti 

10 nejlidnatějších měst světa 

- pusť si krátké video a zapiš si do sešitu města v přesném pořadí - odešli mi na 

sladkova@zsvacov.cz. 

https://www.youtube.com/watch?v=HmMq2vOuQEc  

Úkol č. 1: 

Najdi si v učebnici, popř. na internetu druhy těchto příbytků: beduínský stan, týpí, jurta, dům 

na stromě, pueblo, chýše z hlíny, domy na řece, dům z rohoží na jezeře, iglú. 

Pozorně si všechny příbytky prohlédni a poté se pusť do online testíku a odešli mi jej! 

https://forms.gle/8FTooR2XAfxrESB96 

Druhy příbytků se neuč, jsou pro zajímavost a zpestření učiva  

Úkol č. 2: 

V učebnici, popř. na internetu si najdi obrázky velkoměsta, vesnice, města a světové 

metropole. 

Pozorně si opět všechny pojmy prohlédni, srovnej a poté vypracuj krátký online testík a odešli 

mi jej!                       

https://forms.gle/8UfoA3WuE7KYNhWT7 
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Anglický jazyk 

Milí šesťáci, 

děkuji vám za většinou pečlivě vypracované úkoly. Ti, kdo si ještě neudělali Online test 

z minulého týdne, tak to prosím napravte. https://forms.gle/LccE7WJ4sFUqDkFNA  

Další videokonference se bude konat ve středu 27.5.2020 od 9,00. Připravte si na ni 

Pracovní list „Revision unit“, budeme pracovat s textem. 

Tento týden zopakujeme další gramatiku lekcí 1 – 4: 

Opište/nalepte do sešitu: 

 

There is / isn‘t – jednotné číslo 

There are/ aren’t – množné číslo  

--> používám, když popisujeme něco, co vidíme 

any – v záporu, v otázkách, a pokud neznáme přesný počet 

 

a/an – v jednotném čísle 

         - když věc/člověka neznáme nebo o tom mluvíme poprvé 

the – jednotné i množné číslo 

        - když víme, o čem je řeč 

 

some – nepočitatelná podst. jména nebo množné číslo počitatelných podst. jm. 

            - kladné věty 

any – nepočitatelná podst. jména nebo množné číslo počitatelných podst. jm. 

        - záporné věty, otázky 

 

Vypracujte následující cvičení a pošlete nejdéle do pátku na email: fridrichova@zsvacov.cz 

Opakování Unit 1 – 4 

1) Přelož 

a) Na stole je kniha. 

b) Ve třídě nejsou žádní studenti. 

c) Jsou v tašce nějaká jablka? Ne, nejsou. 

d) Na ulici nejsou žádná auta. 
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2) Doplň some X any 

There is ______ meat in the fridge. 

I don't use _______ butter. 

There isn't _______ cheese left. 

Let's buy _______ ice-cream. 

There aren't ________ potatoes left. 

Are there ________ onions (cibule)? 

Let's make ________ pasta (těstoviny). 

Do you have ________ bread? 

We don't have _______ juice. 

3) Přelož otázky 
 
Kolik mléka vypiješ za den? 

Kolik pokojů je v tvém domě/bytě? 

Kolik dětí je ve tvé třídě? 

4) Doplň some, any, a, an 

a) There’s __________ orange juice in the fridge. 

b) I‘d like ____________ piece of toast. 

c) There isn’t ___________ orange juice left. 

d) Have you got _____________apple? 

e) There’s _______________ milk on the table. 

f) Are there ____________ rolls? 

g) I want _____________ tomatoes with my bacon. 

h) There isn’t ______________ orange juice in the fridge.. 

i) There‘s  ____________ apple on the table. 

j) Have you got _______________eggs? 

k) I want ______________cheese. 

l) There isn‘t  ___________ham in this roll! 

m) Do you want _____________ can of Coke? 

n) There are ___________ chocolates in my bag. 

 



Pracovní list na videokonferenci: 

 

 


