
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    29. 3. – 31. 3. 2021 

NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference tentokrát v úterý 30. 3.  od 13:00 - 1. skupina, od 13:30 - 2. skupina 

● Opakujeme číslovky a barvy, vymaluj si velikonočního zajíčka 😊 

 

Milí šesťáci, zdravím Vás všechny 

z Drážova a věřím, že se všichni máte 

podle svých představ. 

Všem přeji krásné Velikonoce, užívejte                 

sluníčka a odpočiňte si.  M. K. 

 



ZEMĚPIS  

Ukončili jsme jednotlivé přírodní krajiny na naší planetě. 

● Vyplň SOUHRNNÝ TEST a pošli do středy 31. 3.  na můj mail nebo WhatsApp. Bude hodnoceno. 

Děkuji. 

BIOSFÉRA – SOUHRNNÝ TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK 

!!! videokonference z ČJ proběhne v úterý od 11:00      

připrav si na ni: 
✓ v úterý OPČ 2, učebnici ČJ, sešit mluvnice 

 slohový sešit (Encyklopedické heslo – odpovídali jste na 4 otázky)     

 literární sešit (Z. Bezděková: Říkali mi Leni – odpovědi na otázky) 

 sešit z dějepisu (Sparta, Athény – pracovní list) 

Mluvnice: 

OPAKOVÁNÍ UČIVA - OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 

při videokonferenci společně projdeme: 

uč. str. 111 – odpovědi na otázky 

OPČ 2 některá cvičení, která jsme dosud nesplnili 

 

Písemný úkol na tento týden: 

1. Podtrhni ve větách celé slovesné tvary: 

2. Vypište z věty slovesný tvar a určete jeho mluvnické kategorie: (pokud se některá kategorie 

neurčuje, políčko proškrtni) 

 

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 už bylo teplo! 

 

SLOVESO OSOBA ČÍSLO ZPŮSOB ČAS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

práci pošli do středy 31. 3. na email spejzlova@zsvacov.cz  bude hodnocena 

 

 

Literatura + sloh: 

pravidelná četba vlastní knihy (kdo má přečtenou knihu, může si ji zapsat do čtenářského deníku) 

v úterý kontrola práce   Z. Bezděková - Říkali mi Leni (sešit z literatury) 

 z minulého týdne: Encyklopedické heslo (slohový sešit)    

   

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


DĚJEPIS 
v úterý kontrola práce z minulého týdne (Sparta, Athény) 

Řecko–perské války (uč. str. 83 - 84) 

1. Vylušti křížovku: 
 
1. řecká bohyně moudrosti 

2. údajný autor Iliady 

3. spartský král 

4. perský král 

5. středisko kultury na Peloponésu 

6. řecký zákonodárce 

7. výpravná báseň 

8. bájný obr (podle něj pojmenovány silné zdi) 

9. termín pro řecký městský stát 

10. hrdina z trojské války 

TAJENKA: ________________________ = _______________________________________________ 

1.     H      

2.       É    

3.   L        

4.     E   S   

5.      K     

6. A          

7.     A      

8.   K        

9.     I      

10.   D      S  



MATEMATIKA 

(vše vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 29.3. a ve středu 31.3.) 

Obsah 

- obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy 

- jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha 

- označení: S 

- základní jednotkou je metr čtverečný: m2 

 

 

Obsah čtverce a obdélníku: 

Čtverec: 

 

 S = a . a 

Obdélník: 

 

 S = a . b  

Příklad:  
1) Vypočítej obsah čtverce: a = 7 cm.       
- řešení:             S = a . a                                            
                            S = 7 . 7                                           
                            S = 49 cm2                                                        
2) Vypočítej obsah obdélníku: a = 4 dm, b = 6 dm. 
- řešení:             S = a . b 
                           S = 4 . 6 
                           S = 24 dm2 
 



Úkoly: 

1) Vypočítej obsah čtverce: a) a = 24 mm 

                                                  b) a = 12 cm 

                                                  c) a = 56 dm 

                                                  d) a = 3 cm 7 mm (nápověda: vyjádři v cm nebo v mm) 

2) Vypočítej obsah obdélníku: a) a = 5 cm, b = 7 cm 

                                                      b) a = 12 mm, b = 40 mm 

                                                      c) a = 72 m, b = 51 m 

                                                      d) a = 642 cm, b = 43 dm (nápověda: vyjádři v cm nebo dm) 

3) Kolik látky je třeba na ušití 15 čtvercových ubrusů o straně 2 m? 

4) Součástka do stroje má tvar čtverce o straně 2 dm. Uprostřed je obdélníkový otvor 

s rozměry 7 cm a 30 mm. Kolik materiálu je potřeba na výrobu pěti takových součástek? 

5) Obdélník s rozměry 5 cm a 200 mm má stejný obsah jako čtverec. Urči stranu tohoto 

čtverce. 

6) Na obrázcích zjisti: 

a) obsah vybarvené plochy (1 barevný čtvereček má stranu délky 1 dm) v m2 

b) jakou část velkého čtverce tvoří barevný útvar. 

 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do středy 31.3.! Bude 

hodnoceno známkou!  

Úkol: Na každém obrázku je celkem 5 obdélníků. Najdi ty z nich, jejichž obsah je větší než 

1m2 a menší než 3m2. 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Šesťáci, 

tento týden se uvidíme pouze ve středu, v pátek máte volno - jsou Velikonoce. Pokračujeme 

v probírání minulého času prostého. 

Úkoly:  

1. Přepsat slovíčka z lekce 3C – Holiday problems (od slovíčka by boat do slovíčka take the 

wrong bus) 

2. Vytisknout tabulku pravidelných a nepravidelných sloves (viz. příloha v materiálech u vaší 

třídy) 

3. Nová gramatika: přečíst a přelepit do gramatiky 

4. Vyplňte online test – předložky:  https://forms.gle/Q7ZigoeA1Ey658xA8 

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

PAST SIMPLE- OTÁZKA A KRÁTKÁ ODPOVĚĎ 

Otázku tvoříme:  

Did + podmět + základní tvar slovesa 

Did you study last night?  

Did your teacher arrive late today? 

Did she cook the dinner yesterday?  

Did your parents visit London last year? 

Otázky s W:  

What/where /who/ why/ when/  + did + podmět + základní tvar slovesa (infinitiv) 

When did you study? Kdy jsi studoval? 

Where did she wait? Kde čekala?  

What did you ask? Co jsi se ptal? 

Why did you listen to her? Proč jsi ji poslouchal?  

Krátká odpověď (short answers):  

Yes, I/you/ he/she/it/ we/you/they  did. 

No,  I/you/ he/she/ it/ we/you/ they  didn´t.  

př. Did you visit London? Yes, I did. No, I didn´t.  

      Did your brother cook lunch? Yes, he did. No, he didn´t. 



Nepravidelná slovesa – Past simple 

My už umíme vytvořit minulý tvar u pravidelných sloves - známe-li infinitiv (ZÁKLADNÍ TVAR), 
pak stačí na konec slovesa přidat koncovku -ed. Ta odpovídá tvaru minulého času (cook -
cooked, like -liked, watch -watched, play – played, work -worked aj.). 

Naopak nepravidelná slovesa v angličtině mají tyto tvary zcela rozdílné a nám nezbývá nic 
jiného, než se je všechny naučit. 

   

 

 

 

 

PRAVIDELNÁ  -  regular verbs                                                         NEPRAVIDELNÁ - irregular verbs 

Tabulku pravidelných a nepravidelných sloves najdete v materiálech u své třídy. Vytiskněte si 

je a nalepte do slovníčku. Vybrala jsem jen ta nejvíce frekventovaná. Vy si budete sloupečky a 

slovní zásobu neustále rozšiřovat o nová slovesa. 

Mrkněte na videa:  

https://www.youtube.com/watch?v=yu44ECWysSM 

https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs 

 Happy Easter  

 

 
IKT 
 
Změň ve scratchi pozadí (můžeš i nakreslit vlastní) a nějak zajímavě naanimuj své jméno. Písmena se 
mohou postupně objevovat, klouzat na své místo, točit se, přesouvat se.... Můžeš doplnit i zvuky 
nebo cokoliv zajímavého, co tě napadne.  
 

 
PŘÍRODOPIS 
 
Měkkýši 
 

Tento týden na vás čeká test na odkazu:  https://forms.gle/22Pqyvzuzzd6RJjZ6 
Zopakuj si v něm své znalosti o měkkýších. Test budu hodnotit známkou

SLOVESA – VERBS - Past simple 

P 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yu44ECWysSM
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
https://forms.gle/22Pqyvzuzzd6RJjZ6


 


