
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    25. 1. – 28. 1. 2021 
 

Milí šesťáci, 

tento týden se přehoupneme do druhého pololetí, proto bude veškeré hodnocení distanční výuky 
započítáváno již do tohoto pololetí. Výpis z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 vám 
bude předán při nejbližší možné příležitosti, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělání. 
Obsah vysvědčení a výsledky z jednotlivých předmětů budou dostupné ve školním informačním 
systému Školaonline. 

Přeji vám krásný týden, užijte si páteční pololetní prázdniny. A snad již brzy ve škole na viděnou! M. K. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference ve čtvrtek 28. 1. Všechna cvičení zvládni do čtvrteční videokonference. 

13:00 – 13:30 – 1. skupina    13:30 – 14:00 – 2. skupina 

1. okruh – Einheit 1 

● do školního sešitu si opiš časování slovesa SEIN=být 

SEIN=BÝT 

ich bin (já jsem)                            wir sind (my jsme)                                                                                                                                                                      

du bist (ty jsi)                             ihr seid (vy jste)                                                                                                                                 

er, sie, es ist (on, ona, ono je) sie sind (oni jsou)  Sie sind (vy jste-vykání)   

    

● učebnice  

str. 21/ cv. 11 – Poslouchej a opakuj. Rozhovor si také přelož.                                                                                                                           

● pracovní sešit 

str. 16/ cv. 14 – Poslouchej a odpovídej na otázky celou větou. 

Nápověda: Přepis poslechového cvičení 

Mein Name ist Maria Schneider. Ich wohne in Berlin, in Deutschland. Ich mag Pizza und spiele gern 

Tennis. Aber Fuβball mag ich nicht.                                                        

Ich bin Katja und komme aus Österreich, aus Wien. Ich mag The Berlin Boys, aber Rammstein mag ich 

nicht. 

str. 17/ cv. 15 – Doplň tázací zájmena z nabídky! 

 

● procvičuj slovíčka z 1. okruhu – zvládni do čtvrteční videokonference 

- zadej své jméno a příjmení, po utvoření dvojic své odpovědi odešli 

https://wordwall.net/play/5861/310/467 

https://wordwall.net/play/5861/310/467


ZEMĚPIS  

Tento týden si vysvětlíme další přírodní sféru – PEDOSFÉRA. 

● přečti si text v učebnici str. 46 – 47  

● do školního sešitu si vytiskni a nalep následující text s obrázkem, případně přepiš   

(podle textu v učebnici doplň chybějící informace) 

PEDOSFÉRA 

= p _ _ _ _  obal Země 

- půda je zdrojem O_ _ _ _ _ obyvatelstva 
- půda vzniká z matečné horniny Z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a působením R _ _ _ _ _ _, 

mikroorganismů a půdních Ž _ _ _ _ _ _ _ 

půdu tvoří: 
a) Ž_ _ _ složka – kořeny rostlin, živočichové, půdní bakterie 
b) N _ _ _ _ _ složka – voda, vzduch, písek, kamínky, prach…. 

ÚRODNOST = závislá na obsahu H _ _ _ _ _(vzniká rozpadem odumřelých částí rostlin a 
živočichů) 
PŮDNÍ TYPY:       PŮDNÍ DRUHY: (podle velikosti částic) 
●Č _ _ _ _ _ _ M  – nejúrodnější (nížiny)  ●P_ _ _ _ _ _ půdy 
●H _ _ _ _ _ _ M     ●H _ _ _ _ _ _ půdy 
●H _ _ _ _  PŮDY – (pahorkatiny)   ●J _ _ _ _ _ _ _ půdy 
●PODZOLOVÉ půdy – nejméně úrodné, (hory) 
 

 

● Najdi v osmisměrce 9 pojmů související s pedosférou! 

 

 

● Do čtvrtka 28. 1. vyplň online kvíz – Opakujeme atmosféru (bude hodnocen) 

https://forms.gle/gFyvHUPGUhps8kVb8 

  

https://forms.gle/gFyvHUPGUhps8kVb8


ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

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

připrav si na ně: 
✓ v úterý OPČ 2, učebnici ČJ, sešit mluvnice a slohový sešit (kontrola práce: Popis děje) 

✓ ve čtvrtek navíc: sešit z dějepisu (Indie) 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (opakování a procvičování učiva) 

projdeme společně při videokonferenci: 

uč. str. 68 / cv. 1 (mluvnické kategorie) 

uč. str. 73 / cv. 6 (střídání hlásek) 

OPČ 2 str. 8 / cv. 15 (střídání hlásek) 

OPČ 2 str. 7 / cv. 13 (pravopis) 

 

opiš si do sešitu mluvnice (nejlépe před úterní videokonferencí): 

Jmenné tvary přídavných jmen 

  rod mužský  rod ženský  rod střední 

1. p. č. j. zdráv (ten)  zdráva (ta)  zdrávo (to) 

1. p. č. mn. zdrávi (ti)  zdrávy /(ty)  zdráva (ta) 

  zdrávy (neživ. ty) 

4. p. č. mn. zdrávy (ty)  

Chlapec se cítil zdráv.   Děvče je zdrávo. 

Chlapci jsou zdrávi.   Děvčata jsou zdráva.  Dívky jsou zdrávy. 

Viděl chlapce běhat bosy. 

 

projdeme při videokonferenci: 

OPČ 2 str. 9 a 10 

opiš do sešitu mluvnice (nejlépe před čtvrteční videokonferencí): 

Stupňování přídavných jmen 

1. stupeň  2. stupeň   3. stupeň 

   -ější, -ejší, -ší, -í   nej + 2. stupeň 

 

krásný   krásnější   nejkrásnější 

veselý   veselejší   nejveselejší 

sladký   sladší    nejsladší 

tichý   tišší    nejtišší 

měkký   měkčí    nejměkčí 

 

nepravidelné stupňování: dobrý – lepší, velký – větší, zlý – horší, špatný – horší, malý - menší 

OPČ 2 str. 12 a 13 (výběr ze cvičení) 

 



uč. str. 78 / cv. 4a  – celé cvičení krasopisně opiš a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz   

nejpozději do čtvrtka 28. 1. – bude hodnoceno 

 

Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy 

• ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne (M. Kosina: Hoši z Modré zátoky -  plnili jste 

online test) 

 

• přečti si ukázku (Čítanka str. 95 - 100) – Arthur Ransome: Boj o ostrov 

 splň online test do čtvrtka 28. 1.  (odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) 

https://forms.gle/BAhn1qNAg9XvSjss9 bude hodnoceno 

  

  

 

 

Sloh: 

v úterý kontrola práce z minulého týdne (Popis děje) 

Popis pracovního postupu 

1. Přečti si text a zamysli se nad jeho nedostatky. 

Nejprve dáme všechny sypké suroviny do mísy, k nim dáme vejce, olej a mléko. Vypracujeme hladké 

těsto, které dáme do košíčků na muffiny. Košíčky dáme do trouby. Nakonec můžeme muffiny libovolně 

ozdobit. 

2. Které informace zapomněl autor textu uvést. 

3. Přepiš text do slohového sešitu tak, abys nahradil slovesa dáme vhodnějšími a recept byl úplný. 

Slohový úkol splň, ale nemusíš ho posílat, kontrolu uděláme další týden. 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Opakování 
 V minulém týdnu jsme dokončili učivo o nejnižších organismech. Naučili jsme se mnoho nového o 

virech, bakteriích, sinicích, prvocích, řasách, houbách a lišejnících. Kolik si toho pamatuješ si ověř 

v testu, který je ve tvém pracovním sešitě na straně 21. Výsledky zadej do formuláře na odkazu níže 

nebo na stránkách školy a dozvíš se, kolik máš bodů. Test je docela těžký a všechny výsledky přes 10 

bodů jsou vynikající. (Tato práce není na známky.) 

https://forms.gle/kThstzM22h5G82gB7  

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
https://forms.gle/BAhn1qNAg9XvSjss9
https://forms.gle/kThstzM22h5G82gB7


DĚJEPIS 

ve čtvrtek při videokonferenci kontrola práce z minulého týdne (Indie) 

Čína (pracuj s učebnicí str. 141 - 144) 

1. Vylušti křížovku: (CH = 1 POLÍČKO) 

1.     E        

2.         E    

3.       G      

4.        R     

5.     R        

6.    O         

7.   R          

8.       A   -   

9.   M          

 

1. čínské město 
2. k výrobě hedvábí používali housenku _______________ morušového 
3. čínský panovník 
4. k odlévali používali ztracenou _______________ 
5. keramiku vyráběli na hrnčířském ________________ 
6. Čína vyvážela 
7. bezprávní obyvatelé 
8. Žlutá řeka 
9. pomůcka mořeplavců 
 
2. Tajenka: ______________________ = (kdo to byl?) ________________________________ 
 
 
3. Vyber si jednu z myšlenek, kterou pronesl a vysvětli, jak jí rozumíš: 
Dobrý člověk není nikdy sám. 
Člověk, který má srdce, se musí snažit pomáhat druhým v konání dobra, nikoliv v konání zla. 
Ani na tak dlouho, co by položil misku rýže, nesejde urozený muž z cesty Dobra. 
 
 
 
 
4. Pusť si video o Velké čínské zdi (asi 11 minut) https://www.youtube.com/watch?v=uCalzBJuNr8        
a zapisuj si informace: (do sešitu dějepisu) 
 
 
 
 
pracovní list a zajímavosti o Velké čínské zdi pošli na email spejzlova@zsvacov.cz   

nejpozději ve čtvrtek 28. 1. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uCalzBJuNr8
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


MATEMATIKA 

Početní operace se zlomky – sčítání a odčítání (vyřešíme společně při videokonferenci 

v pondělí 25.1. a ve středu 27.1.) 

1) Zlomky převeď na společného jmenovatele a sečti, součet zapiš v základním tvaru: 

 

Příklady: e) – h) 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do čtvrtka 28.1.! Bude 

hodnoceno známkou!  

2) Dříve se počítalo na kopy (kopa = 60 kusů). Babička Čermáková kupuje u zahradníka 

sazenice zeleniny: 
1

2
 kopy salátu, 

1

4
 kopy kedluben, 

1

10
 kopy kapusty, 

2

3
 kopy zelí, 

1

3
 kopy póru a 

1

3
 kopy květáku. Vypočítej, kolik sazenic koupila. 

3) Vypočítej a výsledek zapiš zlomkem v základním tvaru: 

 

4) Vypočítej, výsledek převeď na základní tvar, popř. uveď ve tvaru smíšeného čísla: 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


ANGLICKÝ JAZYK 

Nová gramatika- prosím vylepit, nebo přepsat do sešitu gramatiky: 

Sloveso Must muset  

I 
you 
he/she/it 
 
we 
you 
they 

 
 
 
MUST 

 
 
 
go home now. 

Když je nutné něco udělat použijeme sloveso must.  U he/she/it nepřidáme ke slovesu – s. 

Petr must do his homework. Petr si musí udělat jeho úkol. 

You must clean your room. Musíš si uklidit tvůj pokoj. 

My sister must buy some new clothes. Moje sestra musí koupit nějaké nové oblečení. 

Osobní zájmena v předmětu a podmětu. 

Vy už znáte zájmena osobní (I, you, he…já, ty,on atd.) a dále znáte zájmena přivlastňovací (my, 

your, his, her.. moje, tvoje, jeho, její..). Další v řadě jsou zájmena pádová. 

Pozor!!Angličtina nemá pády, jako máme v češtině!! 

základní osobní zájmena (subject) 1.p.  pádová osobní zájmena (object) 2. -7.p. 

I me   

you you  

he him  

she her  

it it  

we us  

they them  

They see her on Saturdays.  Oni ji vidí v sobotu. 

She loves him. Ona ho miluje. 

Foxy says : ´follow me´. Lišák říká : následujte mne. 

procvičení:  

https://www.helpforenglish.cz/article/2009051803-padova-osobni-zajmena 

Vypracujte: Učebnice str. 27/4 c - do sešitu, PS – str. 20, 21 všechna cvičení. 

Opište si slovíčka z PS str. 82/oddíl Culture  (přes pololetní prázdniny). 

 

 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2009051803-padova-osobni-zajmena

