
Prosím o pravidelné každodenní přihlášení na ŠKOLU ONLINE, můžou se tam objevit nové zprávy, 

kterými se Vám vyučující snaží podat zpětnou vazbu apod. Pokud nemůžete odevzdat práci 

z jakéhokoli důvodu, informujte přes email nebo Školu online příslušné vyučující.  Do mailu posílejte 

jen to, co po Vás vyučující požadují. Děkuji. 

Český jazyk 6. třída: 30. 3. – 3. 4. 

Mluvnice:  

 opakovat pravopis přídavných jmen (+ kdo nemá, vyplnit online test z minulého týdne!) 

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

správný tvar, dohledejte si ho na internetu, všichni mají zapsáno v sešitě mluvnice) 

 vyplnit online test ZÁJMENA 

 do sešitu mluvnice zapsat: (podle uč. str. 101 – 106, u všech druhů uvést příklady) 

 Číslovky: určité, neurčité 

     základní, řadové, druhové, násobné 

 

 OPČ 2 str. 24, 25 – cv. 1 až 5 

cv. 1 – vždy uvést U/N + Z/Ř/D/NÁS 

cv. 2 – nápovědu hledej v modré tabulce 

cv. 4 – tečka se píše pouze za číslovkami řadovými 

cv.  – nápovědu hledej v uč. str. 102 

 

 na email (spejzlova@zsvacov.cz) pošli oskenovaný, vyfocený sešit mluvnice s vypracovaným 

cvičením z uč. str. 102/cv. 5 

Sloh: 

 úkol z minulého týdne pošli na email (kdo ještě neodevzdal): 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. 140 – 142: M. Drijverová – Domov pro Marťany 

a)  přečíst ukázku 

b)  zapsat do sešitu literatury autora a název knihy 

c) odpověz na otázky: pošli na email (vyfoť ze sešitu) 

 Jaké postavy vystupovaly v ukázce? 

 Jaká je hlavní myšlenka textu? 

 Jak by ses zachoval ty v podobné situaci? 

Četba vlastní knihy (termín zápisu do čtenářského deníku 8. 4. 2020, poté si vyberete poslední knihu) 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Dějepis 6. třída: 30. 3. – 3. 4. 

uč. str. 93 – 95 (Výtvarné umění, architektura) 

 - přečtěte si a odpovězte písemně na otázky na straně 94 

- do sešitu dějepisu nakreslete barevně 3 druhy sloupů (v záložce na str. 95 vpravo)  

- jestli máš možnost, zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=X3MMLg1c-c0 

 

Anglický jazyk 6. třída: 30. 3. – 3. 4. 

Děkuji všem, kteří mi poslali překlad. Ohodnotila jsem Vás známkou. Ti, kteří mi překlad neposlali, již 

nebudu hodnotit. Překlad si i tak zkuste. Většina z Vás chybovala v čase „half past three“. Zopakujte si 

prosím čas:-) 

Od příštího týdne si Vás přebírá paní učitelka Fridrichová, která se vrací z mateřské dovolené. Budete 

tedy komunikovat s ní. Adresa je:  fridrichova@zsvacov.cz 

Chci se s vámi rozloučit a popřát mnoho studentských úspěchů a mějte rádi angličtinu:-) Hanzalová 

Úkol na tento týden: Dodělejte si Workbook str. 37-39.  

                                   Str. 40/ cv. 3 – překreslete si „pavouka“ do sešitu a vyplňte. 

 

Přírodopis 6. třída: 30. 3. – 3. 4. 

Opakování: odpověz na otázky a odpovědi mi pošli  

 K čemu slouží pavoukům snovací bradavky? Na jaké části těla pavouka bys je hledal/a? 

 Čím je chráněno tělo raka? 

 Co je to plankton? Kteří korýši jsou součástí planktonu? (stačí 2 příklady) 

Stonožky a mnohonožky 

podle učebnice str. 74 až 75 vypracuj: 

PS str. 32/ cv. 12  

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X3MMLg1c-c0
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Německý jazyk 6. třída: 30. 3. – 3.4. 

- tento týden se zaměříme pouze na opakování  

● do školního sešitu si vyčasuj tato slovesa: 

 BLEIBEN (ZŮSTAT)    SCHREIBEN (PSÁT) 

 

● dále si do ŠS přelož tyto větičky – (procvičování Uhr x Stunde) 

 1. Přijdu v 5 hodin.   !nezapomeň na předložku UM! 

 2. Zůstanu 3 hodiny.    !POZOR množné číslo od slovíčka – die Stunde = 

die Stunden! 

 3. Můj trenér přijde v 6 hodin. 

 4. Moje kamarádka zůstane 2 hodiny. 

 

● stále si procvičuj slovíčka - Einheit 1 – 3 (využij aplikaci WordTrainer Fraus) 

 

● pokud máš technické vybavení a zvládneš sám (případně popros rodiče) – 

vytiskni si následující pracovní list, doplň cvičení a zašli na můj mail  - 

kulova@zsvacov.cz 

Pokud nemůžeš list vytisknout, zkus mi jednotlivá cvičení napsat na počítači do 

mailu nebo ve Wordu a poslat mi zpět v příloze na mail. Nebo si je napiš do ŠS, 

vyfoť a zašli na mail. Jednotlivá cvičení piš zjednodušeně a následovně: 

cv. 1 – 1e, … 

cv. 2 a 3 – spolu souvisí, takže stačí napsat pouze slovíčka, která si našel ve 

dvojsměrce 

cv. 4 – napsat správné věty 

Případně stačí napsat práce je splněna/ zvládáme…, ráda bych měla alespoň 

tímto způsobem od Vás zpětnou vazbu. Jinak jsem k dispozici také na skypu. 

Děkuji Kůlová M.  

mailto:kulova@zsvacov.cz


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 6. třída: 30. 3. – 3. 4. 

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. stranu vytiskni a nalep si ji do školního sešitu, pokud tuto možnost nemáš, přepiš si ji  

- vypočítej následující příklady: 

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

                                                  b) a = 12 cm 

                                                  c) a = 56 dm 

                                                  d) a = 3 cm 7mm (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. 

- řešení 3 slovních úloh mi pošli e-mailem, stačí výsledky  

- uč. str. 11/ cv. 4 a) nápověda: zelené útvary slož v obdélník a vypočítej jeho obsah, údaje 

jsou v dm2; b) nápověda: převeď na m2, využij schématu převodů na 1. straně; c) nápověda: 

vyjádři zlomkem vybarvenou část, zlomek zkrať na základní tvar 

- uč. str. 11/ cv. 5 – procvičení obsahů obdélníků a násobení desetinných čísel  

 

 

Zeměpis 6. třída: 30. 3. – 3. 4.                          

Tundra 

- pokud máš možnost, podívej se na krátké video: 

https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw 

- pokud možnost nemáš, prohlédni si obrázky v uč. str. 52, 53 

https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw


 

přepiš si do SŠ nebo pokud máš možnost, vytiskni a vlep 

= bezlesá krajina 

= oblast dlouhodobě zmrzlé půdy 

-severní okraj Sibiře, Skandinávie, Kanady, Aljašky, pobřeží oblasti Grónska (ukaž si na mapě) 

- krátké léto (2-3 měsíce) – roztává jen nejsvrchnější vrstva, silné mrazy 

- zvířata: polární liška, vlk, medvěd, sob, pižmoň 

- rostliny: mechy, lišejníky, nízké keříky (borůvčí, zakrslá vrba, bříza) 

- lidé = Inuité – jsou pastevci sobů a lovci 

-jižní oblast tundry = lesotundra (jehličnaté stromy) 

 

Polární kraje 

- pokud máš možnost, podívej se na krátké video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eLBU4U05OYg 

- pokud možnost nemáš, prohlédni si obrázky v uč. str. 50, 51 

 

- přepiš si do SŠ nebo pokud máš možnost, vytiskni a vlep 

= vnitrozemí Grónska, Antarktida 

-zvířata: medvěd lední, tuleň, mrož, kosatka, tučňáci… 

-rostliny: téměř žádné, lišejníky, mechy 

- krutá zima, sníh, led, pevninské ledovce 

- na pólech se střídá polární noc  a den (trvá půl roku – půl roku slunce nezapadne, půl roku slunce 

nevyjde) 

- obyvatelé Inuité (Eskymáci) – obydlí iglú postavené z ledu 

 

Až si informace procvičíš, vypracuj online 

test, který mně odešli!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=eLBU4U05OYg


 

 

 


