
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    30. 11. – 4. 12. 2020 
 

Milí šesťáci, 

zasílám domácí přípravu na další týden. Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 

1. stupně, žáků 9. třídy a rotačním způsobem ostatních tříd druhého stupně. Vaše třída tento týden 

zůstává na distanční výuce. Následující týden od 7. 12. se na vás konečně budu těšit ve škole.  

I tento týden jsou pro vás připraveny videokonference. Vzhledem k tomu, že už jsou pedagogové ve 

škole, učí, dozorují… nemohou otevřít místnost např. o 10 minut dříve, proto se prosím připojujte na 

videokonference těsně před jejím začátkem. Buďte trpěliví, pokud se vám přihlášení nepodaří, 

zkoušejte to i opakovaně. 

Pěkný týden a v pondělí 7. 12. 2020 na viděnou. 

M. K. 

 

Rozvrh videokonferencí: 

PO   8:00 NJ (1.sk.) 8:30 NJ (2. sk.)  9:55 M                                                                                                                                        
ÚT 8:00 PŘ     8:55 ČJ                                                                                                                          
ST  8:00 M     9:55 AJ                                                                                                             
ČT  8:00 IKT    8:55 AJ   9:55 ČJ                                                                                                                                                    
PÁ  8:55 ČJ   

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference v pondělí 30. 11. 2020 

8:00 – 8:30 – 1. skupina 

8:30 – 9:00 – 2. skupina 

 

Tento týden začneme 2. okruh – Einheit 2 

● opiš si do slovníčku všechna slovíčka z tohoto okruhu – pracovní sešit str. 22 

● pracovní sešit – str. 13/ cv. 1 – Spojuj! 

● do pátku 4. 12. vyplň online kvíz – Opakujeme 1. okruh, bude hodnocen. 

https://forms.gle/dUaQ2UodQX8gn6bf6 

 

  

https://forms.gle/dUaQ2UodQX8gn6bf6


ZEMĚPIS  

Stále probíráme první sféru LITOSFÉRA.  Tento týden nás čeká zemětřesení a sopečná činnost. 

● Pusť si krátká videa:  

Jak vzniká zemětřesení. 

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

Zeměpis světa – vulkány. 

https://www.youtube.com/watch?v=GjFhMdP8W5E 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Opakuj učivo od přírodní složek Země 

 

  

ZEMĚTŘESENÍ 

= otřesy zemského povrchu (způsobeno pohyby lit. desek) 

- vzniká také při sopečné činnosti 

HYPOCENTRUM (=OHNISKO) – bod, ve kterém zemětřesení vzniká 

EPICENTRUM = místo na zemském povrchu přímo nad ohniskem 

Richterova stupnice – k určování síly zemětřesení 

tsunami – příčinou vzniku podmořského zemětřesení 

SOPEČNÁ ČINNOST 

SOPKA (=VULKÁN) – místo (obvykle tvaru hory), kde roztavené magma vystupuje z hlubin 

Země 

MAGMA = roztavené horniny v zemském nitru → pokud se dostane na povrch nazývá se LÁVA 

GEJZÍR = prudký vývěr horké vody na povrch 

 

Havajské ostrovy – sopečného původu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg
https://www.youtube.com/watch?v=GjFhMdP8W5E


MATEMATIKA 

Porovnávání a uspořádání zlomků (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 30.11. a 

ve středu 2.12.) 

1) 7. a 8. cvičení z minulého týdne (23.-27.11.) 

2) Nejdříve zlomky uprav na společného jmenovatele a pak uspořádej vzestupně: 

  

3) Nejdříve zlomky uprav na společného jmenovatele a pak uspořádej sestupně: 

 

Úpravy zlomků – slovní zadání: 

1) Ve škole je 420 žáků. Na 1.stupeň chodí 252 žáků. Zapiš zlomkem, jaká část žáků chodí na 

1. stupeň a jaká část na 2. stupeň. Oba zlomky zkrať na základní tvar. 

2) Zahrada má obvod 21 m, z toho 3 m jsou určeny na vstup, zbytek je oplocení. Zapiš 

zlomkem v základním tvaru, jakou část z celého obvodu zahrady tvoří vstup a jaká část je 

oplocena. 

3) Vlaková souprava je složena ze 6 vozů. 2 vozy jsou 1. třídy, 3 vozy jsou 2. třídy a jeden vůz 

je jídelní. Ve voze 1. třídy je 75 sedadel, ve voze 2. třídy 90 sedadel. Do jídelního vozu nelze 

sedadlo zakoupit. Jakou část vlaku tvoří vozy 1. třídy? Jakou část vlaku tvoří vozy 2. třídy? 

Jakou část všech sedadel (která lze zakoupit) tvoří sedadla vozů 1. třídy?    

4) Na parkovišti je 80 parkovacích míst, z nichž 
1

20
 je vyhrazena pro zdravotně postižené a 

další 4 místa pro rodiny s dětmi. Vyjádřete zlomkem, jaká část parkoviště je volná pro vozidla 

bez uvedených specifikací. 



ANGLICKÝ JAZYK 

Milí šesťáci, 

tento týden nás čekají dvě videokonference (středa, čtvrtek). Sledujte prosím pečlivě, co si na kdy 

máte připravit a co odeslat ke kontrole. 

Opakujeme Unit 1 

Opište si vyznačená slovíčka do slovníčku PS str.81/Culture, Holidays and festivals (procházeli jsme 

je společně při videokonferenci minulý týden) 

Vypracujte PRACOVNÍ LIST „Adverbs of frequency“ →zkontrolujeme při videokonferenci ve středu 

Adverbs of frequency 

1.Put the words in the correct order to make sentences. (Seřaď správně slova do věty.) 

1.before / sometimes / school / her homework / does / Lucy 

 

2.January / never / go / we / skiing / in 

 

3.normally / doesn’t / the shopping / do / my brother 

 

4.my / busy / is / always / Saturdays / dad / on 

 

5.I / swimming / in / often / go / the evening / don’t 

 

6.school / on / sister / to / sometimes / my / walks / Fridays 

 

2.Write the words in the correct order.  (Seřaď správně příslovce podle četnosti.) 

always - never - not often - often - sometimes - usually  

never 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 

 

 

 

 



3.Correct the mistakes in the sentences. (Oprav ve větách chyby.) 

1. I often don’t go to the cinema. 

2. Lisa never is late for school. 

3. Do you set often the table for dinner? 

4. How does often your friend come to your house? 

5. Are you busy always at the weekend? 

6. I vacuum sometimes the floor in my bedroom. 

 

Pracovní sešit 

str. 12/cv.1 →zkontrolujeme při videokonferenci ve středu 

str.66/cv.1 – poslech (na stránkách školy) →zkontrolujeme při videokonferenci ve čtvrtek 

str.66/cv.3 →zkontrolujeme při videokonferenci ve čtvrtek 

 

NA ZNÁMKY: 
Pracovní sešit 
str.12/cv.2 – napište datum, jak ho čteme 
str.12/cv.3a – poslech (na stránkách školy nebo na CD v PS stopa 7) 
                      - označte, zda jsou věty True x False 
str.12/cv.3b – doplňte pomocná slovesa do otázek, poté si pusťte znovu poslech ze cv.3a a doplňte 
                         odpovědi 
str.13/cv.4 – seřaďte slova správně do věty 
str.13/cv.5 – spojte otázky (1-8) se správnými odpověďmi (a-h) 

→  pošlete nejdéle do pátku 4.12. na email: fridrichova@zsvacov.cz, úkol bude hodnocen 
známkou 
 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Rostliny a houby 
V tajence osmisměrky z minulého týdne vyšlo téma nové kapitoly: Rostliny a houby. 

Zopakuj si, co si pamatuješ o fotosyntéze:   

PS  str. 16/ cv. 1 (dole) 

  str. 17/ cv. 2, 3 (nahoře) 

Pokud si nebudeš vědět rady, hledej nápovědu v sešitě přírodopisu (fotosyntézu jsme probírali 

koncem září) anebo v učebnici na str. 31. 

Vše si zopakujeme a zkontrolujeme společně ve škole 

  



ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

!!! videokonference z ČJ:   Út   8:55           

    Čt 9:55 

    Pá 8:55 

připrav si na ně: 

✓ OPČ 1 (pracovní sešit), učebnici ČJ 

✓  sešit mluvnice, slohu a literatury (kontrola zadaných prací) 

✓ v  pátek také dějepis (zkontrolujeme práci z předchozího týdne) 

 

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

Předpony s-, z-, vz- 

s-/se- směr  dohromady  sbírat, sečíst 

  dolů   spadnout, seskočit 

  z povrchu pryč  smazat, seškrábat 

z-/ze-  dokončení děje  zlomit, zestručnit 

  stát se nějakým  zpevnit, zesílit 

vz-/vze-  vzhůru   vztyčit, vzejít 

 

uč. str. 43 / cv. 2, 3  projdeme společně 

OPČ 27 / cv. 7, 8, 9  při videokonferenci 

 směnit – změnit, správa – zpráva, sběhnout – zběhnout, sužovat - zužovat 

Použij tato slova ve větách, aby byl patrný jejich význam. Můžeš změnit tvar slov.   

Cvičení napiš do sešitu mluvnice a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 4. 12. 

 

zapiš si do sešitu mluvnice: (nejlépe před čtvrteční videokonferencí) 

Předložky s/se, z/ze 

7. pád (s kým, s čím)  s/se 

2. pád (bez koho, čeho)  z/ze 

uč. str. 43/ cv. 1  projdeme společně 

OPČ 1 str. 28/ cv. 10  při videokonferenci 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Stále si opakuj vyjmenovaná slova 

OPČ 1 str. 29 / cv. 12, 14    uděláme společně při videokonferenci 

+ uč. str. 45 – 47 / výběr ze cvičení 

 

 

Opiš krasopisně text z uč. str. 48 / cv. 17, nezapomeň na nadpis a odsazení každého odstavce!!! 

Cvičení napiš do sešitu mluvnice a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději v pátek 4. 12. 

Cvičení bude hodnoceno známkou. 

 

 

Literatura: 

pravidelná četba vlastní knihy  

přečti si dvě ukázky se shodným názvem od dvou různých autorů (Čítanka str. 50, 51 – 52) 

 

zapiš si do sešitu literatury: 

 

Karel Jaromír Erben – Polednice 

úkol:  

✓ Popiš postavu Polednice 

 

Jiří Suchý – Polednice 

úkol: 

✓ Zjisti informace k osobě Jiřího Suchého – poznamenej si je 

✓ Jak na tebe působí tato báseň 

✓ Porovnej ji s básní předchozí 

 

tvé postřehy a odpovědi si sdělíme ve škole při hodině literatury 

 

Vyber si jednu báseň a nauč se ji zpaměti recitovat. (Postačí 6 slok. Pokud se naučíš celou báseň, 

dostaneš dvě jedničky). 

 

Sloh:  

Popis předmětu 

přečti si text na str. 148/149 (v učebnici ČJ) – Hřib dubový 

do slohového sešitu napiš heslovitou osnovu a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději 

v pátek 4. 12. – bude hodnoceno známkou 

! 7. 12. přines do školy slohovou práci – vypravování a čtenářský deník ! 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


DĚJEPIS 

Státy na území Mezopotámie    (pracuj s učebnicí str. 50 – 52) 

vyplň a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději v pátek 4. 12. 

 

1. Jak se nazývaly dva samostatné státy, které vznikly na území Mezopotámie: 

 ____________________________  _____________________________ 

2. Utvoř správné dvojice: 

 1/ Chammurapi    a/ knihovna v Ninive    

 2/ Aššurbanipal    b/ perský král 

 3/ Nabukadnezar   c/ zákoník z 18. st. př. n. l. 

 4/ Gilgameš    d/ hrdina asyrského eposu 

 5/ Kyros    e/ babylonské zajetí Židů 

 

3. Na kterých řekách ležela tato města: 

 Aššur  __________________ 

 Babylon __________________ 

 Ninive ___________________ 

4. Oko za oko, zub za zub. Vysvětli, co rčení znamená a jak souvisí s naší kapitolou. 

 

 

5.  Kdo střežil brány města Ninive? 

 

6. Zjisti, co bylo snem Gilgameše (uč. str. 53), podařilo se mu ho naplnit (případně jak)? 

 

 

 

7. Úkol navíc (za jedničku): Najdeš, co patřilo mezi 7 divů starověkého světa? Jeden z nich souvisí s 

oblastí,  o níž jsi dnes četl/a, přijdeš na to který? 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz

