
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    4. 1. – 8. 1. 2021 
 

Milí šesťáci, 

vítám Vás všechny v novém roce 2021, bohužel opět musíme začít výuku distančně. Ale věřím, že se 

brzy uvidíme ve škole. 😊 Mám pro Vás také jednu novinku, paní učitelka Fridrichová již nastupuje na 

mateřskou dovolenou, takže se na Vás bude těšit paní učitelka Hanzalová. 

Připomínám, že distanční výuka je povinná. Pozorně vždy čtěte, co po Vás konkrétní vyučující požadují 
a co chtějí posílat nazpět. Věřím, že vše vypracováváte poctivě a pečlivě. Pokud byste měli s něčím 
problém, neváhejte a kontaktujte příslušného učitele.  

Přeji pěkný týden! 😊 M. K. 

Rozvrh videokonferencí: 

PO   10:00 M  13:00 IKT                                                                                                                                     
ÚT 11:00 ČJ  13:00 Z                                                                                                                          
ST  10:00 AJ  13:00 M                                                                                                           
ČT  11:00 ČJ  13:00 NJ (1. Sk.)   13:30 NJ (2. Sk.)                                                      
PÁ  10:00 AJ   

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference ve čtvrtek 7. 1.  

13:00 – 13:30 – 1. skupina 

13:30 – 14:00 – 2. skupina 

 

1. okruh – Einheit 1 

● časujeme slovesa – do školního sešitu vyčasuj sloveso  KLAVIER SPIELEN (hrát na klavír) 

ich spiele Klavier …. 

● učebnice  

str. 19/ cv. 3 – Napiš do sešitu podle vzoru pět vět o jedné osobě. Využij všechna slovesa. Věty piš 

v 1. osobě.   

str. 19/ cv. 4 – Nácvik správné výslovnosti. Poslouchej a opakuj. Poslech najdeš na stránkách školy. 

● pracovní sešit 

str. 14/ cv. 7a) – Doplň informace o sobě.  

 cv. 7b) – Napiš 5 vět o sobě.  

● postupně se uč slovíčka z 1. okruhu 

Všechna cvičení zkontrolujeme  ve čtvrtek při videokonferenci. 



ZEMĚPIS  

V úterý 5. 1.  od 13:00 videokonference. 

HYDROSFÉRA 

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

(budu ráda, když to stihneš do úterní videokonference )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Opakujeme  – Vyřeš cv. 1, cv. 2 a pošli do pátku na můj mail  nebo WhatsApp. Děkuji!  

 

 

 

 

 

 

OCEÁNY A MOŘE 

- pevnina 29 % ; oceány 71% 
- mořská voda je slaná – nejslanější – Mrtvé moře 
- od rovníku k pólům se teplota mořské vody snižuje 

  - nejteplejší: Rudé moře (25°C – po celý rok) 

● MOŘE – část oceánů 

● OSTROV – část pevniny, obklopená vodou 

● POLOOSTROV – část pevniny, obklopená ze 3 stran vodou 

● SOUOSTROVÍ – skupina ostrovů 

● ZÁLIV – část oceánu a moře, vnikající do pevniny 

● PRŮLIV – zúžená část oceánu mezi pevninami, nebo mezi pevninou a ostrovem 

● PRŮPLAV – stavba lidí 

 
POHYBY MOŘSKÉ VODY (Uhádneš, o jaké pohyby se jedná?) 

a) V _ _ _ _ Í - způsobuje vítr vanoucí přes vodní plochy, vlny naráží na pobřeží, vzniká příboj. 

b) T_ _ _ _ _ I -  způsobuje podmořská zemětřesení a sopky, rychlost vln 100 km/h, výška      

30-40 m. 

c) D _ _ _ Í -  příliv a odliv - způsobuje přitažlivost Měsíce a Slunce, střídají se po 6 hodinách. 

d) M_ _ _ _ _   P_ _ _ _Y - příčinou je pravidelné proudění vzduchu, rozdílná teplota a slanost 

oceánu. Dělíme je na teplé (např. Golfský) a studené (např. Labradorský) proudy.  

 

 



ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

!!! videokonference z ČJ:    Út             Čt      11:00 

připrav si na ně: 
✓ v úterý OPČ 1 (pracovní sešit), učebnici ČJ, sešity mluvnice a slohu 

✓ ve čtvrtek navíc: sešit z literatury a  

     sešit z dějepisu (kopie Další oblasti na Předním východě) 

 

Při videokonferenci společně projdeme: 

uč. str. 54 / cv. 8 b – toto cvičení máš napsané v sešitu mluvnice 

uč. str. 57 / cv. 3 – zopakuj si druhy podstatných jmen 

uč. str. 57 / cv. 4  

uč. str. 65 / cv. 2 a, b, c – pravopis a vzory podstatných jmen 

OPČ 1 str. 35 / cv. 7, 8, 9 – podstatná jména pomnožná, hromadná, látková 

 

zapiš si do sešitu mluvnice: (postačí až před čtvrteční videokonferencí) 

Skloňování podstatných jmen  

• podle vzoru pán a muž je ve 3. a 6. pádě č. j. koncovka -ovi pouze u posledního jména 

  k básníku Karlu Jaromíru Erbenovi 

• podle vzoru předseda je vždy koncovka -ovi 

 

 k Rudovi Šafránkovi 

5. pád u rodu mužského životného v jednotném čísle 

podle vzoru soudce 1. pád = 5. pád 1. p. strojvůdce = 5. p. strojvůdce! 

podle vzoru muž   1. p. otec     5. p. otče! 

 

OPČ 1 str. 38 + 39 / cv. 16 

uč. str. 66 / cv. 6 c – toto cvičení napiš do sešitu mluvnice a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  

nejpozději do pátku 8. 1. – bude hodnoceno známkou 

 

 

 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy – vyber si 3. knihu a napiš mi její název a autora 

 

• Willy Meinck 

dílo: Hatifa – ve čtvrtek kontrola práce z týdne 14. - 18. 12. (otázky máš písemně vypracované 

v literárním sešitě) 

• Josef Augusta 

dílo: Za mamutem – přečti si ukázku (Čítanka str. 54 – 58) 

splň online test do pátku 8. 1. (odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy) 

https://forms.gle/y3rZUMmEACf3cE137 

 

 

Sloh: 

v úterý při videokonferenci kontrola slohového úkolu z týdne 14. – 18. 12. 

• přečti si 3 různé popisy osob (ČJ str. 151, 152) 

• najdi obrázek známé osobnosti v časopise nebo si ho vytiskni a vlep do slohového sešitu 

• písemně vypracuj vnější popis této osobnosti = vzhled (nápovědu najdeš v učebnici ČJ ve 

žlutém rámečku na str. 152) – kontrolu uděláme další týden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://forms.gle/y3rZUMmEACf3cE137


DĚJEPIS 

Ve čtvrtek kontrola práce z týdne 14. – 18. 12. (Další oblasti na Předním východě) 

Egypt    (pracuj s učebnicí str. 59 - 62) 

1. Zakresli do mapy (podle uč. str. 59): 

Středozemní moře    
Rudé moře 
Nil 
Údolí králů 
Gíza 
Jeruzalém 
Horní Egypt 
Dolní Egypt 
rozsah Egypta za Tuthmose III. 
 

 

2. Vylušti křížovku: 

 

3.  Doplň do pyramidy jednotlivé zástupce společnosti starověkého Egypta: (uč. str. 61, 62) 

 

 

 

 

 

 

 

pracovní list vyplň a pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději v pátek 8. 1. 

  

uč. str. 63 

uč. str. 68 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


MATEMATIKA 

Násobení desetinných čísel (vyřešíme společně při videokonferenci v pondělí 4.1. a ve 

středu 6.1.) 

1. Násobení desetinného čísla přirozeným číslem: 

 

Úkoly: 

 

 

 



 

2. Násobení desetinného čísla desetinným číslem: 

 

 

 



 

Slovní úlohy: úkol č.4 (Dominika chystá oslavu…) a úkol č.6 (Pokoj má tvar…) - Vypracuj do 

sešitu matematiky, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 8.1.! Bude 

hodnoceno známkou! 

 

  

mailto:krbkova@zsvacov.cz


ANGLICKÝ JAZYK 

Milí šesťáci, 

Paní učitelka Fridrichová od ledna odchází na mateřskou dovolenou a já přebírám výuku anglického 

jazyka po ní. Jmenuji se Helena Hanzalová  a již se ze školy známe. Těším se na Vás😊 

 

Tento týden nás čekají dvě videokonference (středa 10.00, pátek 10.00). Sledujte prosím pečlivě, co 

si máte připravit. 

Na videokonference budete potřebovat školní sešit, obě knihy (učebnice, PS) a slovníček. 

 Unit 2: Opakujeme Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový. Na gramatiku se budu ptát. 

Úterý: 

Učebnice:  

 str. 23/5a –  Look, listen and complete the dialogues. Doplňte dialog. Poslech je na stránkách 

školy. 

 str. 23/ cv. 6 – vypracujte věty, použijte průběhový čas. Pomůže Vám nápověda – modré písmo. 

Zopakujte si slovíčka Farm animals PS str. 81 (máte mít ve slovníčcích)  

 

Pátek: 

Pracovní sešit:   

Budeme kontrolovat str. 16/cv.1,2, str. 17/cv.3 . Tato cvičení máte mít hotová, byly zadány při 

poslední distanční výuce. My si je spolu pouze zkontrolujeme. 

Vypracujte: str. 17/cv.4,5. Budeme kontrolovat společně. 

Slovíčka: opište si nová slovíčka z PS str. 81/2B (odstavec začíná slovíčkem bone), výslovnost si 

řekneme při videokonferenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS 

1. Do sešitu si zapiš:  

HOUBY  

- nemají chloroplasty (=nedělají fotosyntézu) 

- rozkladači  

- rozmnožování – výtrusy 

rozdělení:  

• jednobuněčné = kvasinky 

• mnohobuněčné  

~ bez plodnic = plísně 

~ s plodnicemi 

2. V pracovním sešitě vypracuj:  

PS  str. 19/ cv. 1, 2, 3  

   str. 20/ cv. 6  

Svou práci mi pošli. email: stouralova@zsvacov.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:stouralova@zsvacov.cz

