
6. třída: 27. 4. – 30. 4. 

 

!!!  VIDEOKONFERENCE !!! 

V tomto týdnu opět proběhnou ve vaší třídě dvě videokonference. 

 

V úterý 28. 4. v 10 hodin se sejdeme tradičně při hodině ČJ. Tentokrát jsem pro Vás připravila 

dvoustránkový pracovní list (najdete ho níže), který si vytiskněte, nebo opište, pokud stihnete, i 

vyplňte. Nenechte se odradit dvěma stránkami. Sami zjistíte, že některá cvičení jsou stejná s těmi 

z minulého týdne (jen jsem obměnila sloveso). Společně si zase vše projdeme, zkontrolujeme a 

vysvětlíme. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, připravte si je, ráda vše zodpovím. 

 

Ve středu 29. 4. od 9 hodin se můžete těšit na angličtinu s paní učitelkou Lenkou Fridrichovou. Pod 

předmětem Anglický jazyk najdete instrukce, co budete k práci potřebovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACOVNÍ LIST ČJ – 1. strana – PROJDEME PŘI VIDEOKONFERENCI 

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

1/ Vypište z vět slovesný tvar a určete jeho mluvnické kategorie: 

Nemluvte za jízdy s řidičem. Co budeš dnes odpoledne dělat? Rád bych tě pozval k nám na chatu. 

Ještě sis to nerozmyslela? Mají strach, aby se mu něco nestalo. Kdybyste to tak věděli! To jsem se 

nasmála. Jen pojďte dál! Kéž by už bylo teplo! 

Sloveso Osoba Číslo Způsob Čas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2/ Napište 3. osobu s koncovkou přítomného času a rozhodněte, zda tento tvar vyjadřuje čas 

přítomný, nebo budoucí: 

slyšet – slyší – čas přítomný    poslouchat - 

utíkat -       pospíšit si - 

utéct -       udělat - 

zavřít –       umýt - 

otevírat -      posolit – 

3/  Vyčasujte sloveso ve všech osobách oznamovacího způsobu ve všech možných časech:  

dívat se:     ______________________    _______________________     ________________________  

       ______________________     _______________________     ________________________ 

       ______________________     _______________________     ________________________ 

       ______________________     _______________________     ________________________  

       ______________________     _______________________     ________________________ 

       ______________________     _______________________     ________________________ 
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4/ Vyčasujte sloveso ve všech osobách podmiňovacího způsobu přítomného i minulého: 

dívat se: ___________________________ __________________________________ 

  ___________________________ __________________________________ 

  ___________________________ __________________________________ 

  ___________________________ __________________________________ 

  ___________________________ __________________________________ 

  ___________________________ __________________________________ 

5/ Slovesné tvary převeďte do všech osob jednotného i množného čísla: 

Kdyby to byl věděl, jistě by to byl neudělal. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Přání, aby se brzy uzdravil, se nám naštěstí splnilo. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Český jazyk  

Mluvnice:  

 OPČ 2 str. 31/ cv. 15, 16, 17 

cv. 15 – abychom vzniká spojením spojky aby a tvaru podmiňovacího způsobu 

 kdybychom       spojky kdyby a tvaru podmiňovacího způsobu 

cv. 16 – pozor k jakému podmětu se slovesný tvar vztahuje 

 v celém cvičení si barevně vyznačte podmiňovací způsob  

(Koupili bychom, abychom bydleli) 

 cv. 17 – v tomto cvičení si procvičíte různé způsoby, časy 

 do sešitu mluvnice napište: a pošlete na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 uč. str. 109/ cv. 4 (postačí převést do 2. osoby čísla jednotného – ptal ses) 

 uč. str. 110/ cv. 6 (přepište věty a využijte 2. osobu jednotného čísla – Nesměl by ses na 

to ani ptát.) 

Sloh: 

a) Vyhledejte, opravte pravopisné a gramatické chyby (do slohového sešitu) 

 

 

 

 

 

b) Jak byste nahradili slovesa být? Věty s těmito slovesy přepište. 

c) Je správně použito slovo chlórovitá? 

Literatura: 

 Četba vlastní knihy  

 Čítanka str. 155 –Karel Poláček – Bylo nás pět 

 odpověz na otázky písemně do literárního sešitu: 

 Kdo patřil mezi nepřátele? 

 Kdo celý příběh vypráví? (odpověď hledejte v úvodu před ukázkou) 

 Jak se jmenují postavy, které patří mezi partu pěti chlapců? 

 Kde se příběh odehrává? 

 S kým se setkali před odchodem domů, co o chlapcích tato osoba prohlásila? 

  pošlete na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

 

Milá babičko, 

právě jsme se vrátili z dovolené, a tak ti píšu. Myslim si, že by se ti na šumavě taky 

líbilo. Byly tam krásný a voňavý stromy, v lese byly houby a voda nakoupání byla krásně 

teplá. Hned první den jsme se byli vykoupat. V bazénu v hotelu byla moc chlórovitá voda, 

tak jsme byli často u přehrady. Taky jsme byli na výletě v Českých budějovicích, které je plné 

památek. 

A jak se máte vy s dědou? Jste zdravý? A kdy k nám zase přijedete? 

Mějte se s dědou dobře a dobře si užijte léto. 
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Dějepis  

 uč. str. 102 – 104 – Řím v době královské 

 odpovězte na otázky, vyfoťte sešit a pošlete na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 Kdo byl podle pověsti zakladatelem Říma? (viz. záložka na str. 102) 

 Jaké společenské vrstvy v Římě byly? (charakterizujte je) 

 Jaké reformy provedl král Servius Tullius? 

 Kdo byli konzulové? 

 Kdo byly vestálky? (viz. záložka str. 104) 

 

 

Přírodopis  

Hmyz s proměnou nedokonalou 

V PS vypracuj  str. 36 / cv. 4   nápověda: mšice, pěnodějka, cikáda 

  str. 37 / cv. 10  osmisměrka 

  str. 38 / cv. 12  

Tato tři cvičení mi pošli. stouralova@zsvacov.cz  

 

Vše pod tímto textem, je dobrovolné! 

 

PS str. 38 / cv. 14 a 15  (výsledky budou v zadání pro příští týden) 

 

Na stránkách školy najdeš prezentaci na téma STRAŠILKY – je to práce mé dcery 

Míši, kterou dělala do školy, když byla ve tvém věku. Můžeš si ji projít, čeká v ní na 

tebe i zajímavý malý detektivní úkol (několik obrázků, které by se mohly jmenovat: 

najdi strašilku).  

 

Pokud máš možnost a chuť, můžeš se o něco podobného také pokusit a vytvořit 

krátkou prezentaci o nějakém zajímavém druhu hmyzu (prezentace v programu 

PowerPoint nebo Apache OpenOffice). 

Stačí 3 nebo 4 stránky s názvem hmyzu, obrázky a v čem je tento druh zajímavý. 

Pokud se ti to podaří a pošleš mi ji, budou si ji moci tví spolužáci prohlédnout na 

stránkách školy a dozví se tím něco zajímavého.  

Pokud budeš prezentaci tvořit, používej veliká písmenka, ať se to dá dobře číst i v tom 

malém okénku na stránkách (to je například i problém v některých částech Míšiných 

strašilek). Nemusí tam být mnoho textu.  
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Matematika 

Tabulka 100 

- učebnice str. 34/ cv. 1: Najděte číslo k tak, aby: a) S(k ) = 24, pracuj se stovkovou 

tabulkou na str. 35, řešení: S – znamená součet, k = 4, protože 4 + 5 + 15 = 24; pokračuj b)-f) 

a pošli mi výsledky! 

- učebnice str. 35/ cv. 7: a) Zjisti součet čísel na ohrožených polích. b) Umísti střelce tak, aby 

součet čísel na ohrožených polích byl co nejmenší. Výsledky mi pošli! 

Sítě 

- učebnice str. 38/ cv. 5: pouze ústně zkus přiřadit sítě těles k obrázkům 

 Síť krychle a kvádru: 

 

 Povrch krychle a kvádru:  

- povrch: označení: S; jednotky čtvereční (např. mm2, cm2, dm2, m2) 

 POVRCH KRYCHLE:              S = 6 . a . a 

 POVRCH KVÁDRU:              S = 2 . (a . b + b . c + a . c) 

Příklad 1: Vypočítej povrch krychle, je-li: a = 14 cm. 
řešení: S = 6 . a . a 
             S = 6 . 14 . 14 
             S = 1176 cm2      
  
Příklad 2: Vypočítej povrch kvádru, je-li: a = 4 dm, b = 2,2 dm, c = 7 dm. 
řešení: S = 2 . (a . b + b . c + a . c) 
             S = 2 . (4 . 2,2 + 2,2 . 7 + 4 . 7) 
             S = 104,4 dm2     
 
Úkoly: Výsledky mi pošli! 

1) Vypočítej povrch krychle: a) a = 45 mm; b) a = 2,4 cm. 

2) Vypočítej povrch kvádru: a) a = 5 cm, b = 3,5 cm, c = 2 cm; b) a = 4,5 m, b = 10 m, c = 3 m.  



Anglický jazyk 

Milí šesťáci, 

děkuji za poslání cvičení na opakování Present simple. Ti, kdo ho ještě neudělali, prosím napravte to a 

pošlete na email fridrichova@zsvacov.cz  

Další videokonference proběhne ve středu 29.4.2020 od 9,00 hod. Připravte si učebnici, pracovní 

sešit, sešit, propisku. 

Tento týden zopakujeme Present continuous (Přítomný čas průběhový) 

nalepit/opsat do sešitu: Present continuous (Přítomný čas průběhový) 

-používá se, když mluvíme o něčem, co probíhá právě teď v tomto okamžiku 

-tvoří se: pomocné sloveso TO BE + významové sloveso s koncovkou –ing 

kladné věty: I’m (am) eating – právě jím 

                       you’re (are) eating – právě jíš 

                       he/she/it’s (is) eating 

                       we/you/they’re (are) eating 

záporné věty: zápor slovesa TO BE + -ing 

                          I’m not eating 

                          you aren’t eating 

                          he/she/it isn’t eating 

                         we/you/they aren’t eating 

otázky: TO BE + podmět + -ing 

             např.: Are you eating? Is he eating? 

odpovědi: použít pouze TO BE!!! 

               např. Yes, I am. No, he isn’t. 

 

Učebnice str. 46/cv.3 – ústně 

Učebnice str. 46/cv.4 – do sešitu 

Učebnice str. 47/cv.8 – do sešitu 

Pracovní sešit str. 43/6,7 

Pracovní list – vyplnit, vyfotit/naskenovat a poslat na email: fridrichova@zsvacov.cz 

Pracovní list: 
1) Complete and use present continuous (použij přítomný čas průběhový) 
1. Where ………………..we…………………….? (go) 
2. ……………………the man…………………....? (stand) No, he ………………. 
3. What……………….your brother………………? (do) 
4. …………….your mum……………………now? (cook) Yes, she………………. 
5. The students…………………….a test. (not write) 
6. I……………………………in the swimming pool. (swim) 
7. Look. They ……………………………..away. (run) 
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2) Make sentences and use present continuous (vytvoř věty a použij přítomný čas 
průběhový) - ? vytvoř otázku, + vytvoř kladnou větu, - vytvoř zápor 
1.  ? John and Luke /play / basketball 
2. + We /watch / TV 
3. - I /study/ for an English test 
4. ? Sara / talk/ to Petra 
5. + They / have / breakfast 
6. + I /have / a great time 
7. - My friends / listen / to the radio 

3) Make questions and answer them (vytvoř otázku a odpověď) 
1. John is wearing jeans. /Ben + Is Ben wearing jeans? Yes, he is. 
2. My parents are working in the bank. / your dad - (no) 
3. Dominic is playing basketball. / your friends +(yes) 
4. I am having a party. / you - 
5. My sister is playing the piano. /your sisters + 
6. We are cooking lunch. /Mrs Stone - 
7. Lynn and Vicky are going to Greece. / Peter + 
 

Přeji příjemný týden, mnoho sil do školní práce a zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 

Milí šesťáci, 

v minulém týdnu jsme společně zeměpis propojili s hudební výchovou, kdy jsme si s tématem „Lidé 

na Zemi“ připomněli hymnu naší republiky.  

Abychom se nenudili, propojíme tento  týden zeměpis s matematikou.   

 

Pracuj do sešitu: 

1. Již z minulého týdne víš, že nejvíce obyvatel v dnešní době přibývá v Indii. Člověk se zde 

narodí každé 1,3 sekundy, to znamená že za 1 minutu se narodí 45 lidí. Kolik lidí přibyde 

v Indii za 1 vyučovací hodinu? (45 minut) 

- vypočítej a výsledek mi pošli na sladkova@zsvacov.cz   

 

Hustota obyvatelstva = hodnota, která udává průměrný počet lidí žijících na 1 km2 území 

- vypočteme ji tak, že počet obyvatel na určitém území (státu) vydělíme rozlohou 

území v km2 

 

2. Vypočítej hustotu obyvatel – výsledky mi zašli na sladkova@zsvacov.cz  

 

stát  počet obyvatel  rozloha  hustota zalidnění 

Německo  82 000 000  357 000 82 000 000:357 000 = 230 

Polsko  38 000 000  312 000  ? 

ČR   10 500 000  78 800   ? 

Slovensko  5 400 000  49 000   ? 

Maďarsko  10 000 000  93 000   ? 

Rakousko  8 200 000  83 000   ? 
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Německý jazyk 

● Někteří ještě nevyplnili online kvíz z minulého týdne! Prosím, napravte to! 

https://forms.gle/V1kyCqHVuvRGMhV98 

EINHEIT 3 

● Na stránkách školy si projdi prezentaci (opakování Einheit 3) 

● Procvičujeme slovní zásobu 3. okruhu  

Písmenka se trochu pomíchala - zkus najít správné slovíčko, napiš ho do sešitu a 

přelož do češtiny (u podstatných jmen doplň i člen) 

1. G R E N S T      6. T U G 

2. K N A S C H L      7. T F O 

3. N E B I E R H C S     8. P I E L S  

4. U S T N D E      9. S I K U M 

5. N E C A H L      10. I B B L E E N 

 

● Učebnice – str. 36/ cv. 6,  str.37/ cv.7  – tvoř ústně větičky 

př. Hans spielt gern Tennis. Am liebsten spielt er (aber) Schach.                                                   

                                              (Aber) Schach spielt er am liebsten. 

       Vanessa macht gern Judo. Sie spielt nicht gern mit Lego. 

 

pozn. Dej si pozor na správný tvar slovesa ve 3. osobě. 

 

● Učebnice – str. 37/ cv. 8 – Odpověz na otázky. Odpovídej celou větou.                                                               

Odpovědi napiš do školního sešitu a pošli mi je prosím do pátku -  na mail 

kulova@zsvacov.cz.  Děkuji. 
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