
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA    6. 4. – 9. 4. 2021 
 

NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference ve čtvrtek 8. 4.  od 13:00 - 1. skupina, od 13:30 - 2. skupina 

Všechna cvičení zvládni do čtvrteční videokonference!! Budeme společně kontrolovat, nesplnění 

úkolu bude hodnoceno nedostatečnou. 

 

● Vyber si z nabídky sloves  

jedno sloveso, které vyčasuj do sešitu. Na toto sloveso vytvoř a napiš 3 věty.  

př. Meine Freundin kocht sehr gut. 

Cvičení pošli do čtvrteční videokonference na WhatsApp, nebo mail. Bude hodnoceno. 

Děkuji! 

● pracovní sešit 

str. 24/ cv. 5 -              Doplň přivlastňovací zájmeno mein/meine. Potom zkontroluj podle poslechu. 

str. 24/ cv. 6 – Doplň slova z nabídky            

● Procvičuj online slovní zásobu 2. okruhu  

Zadej své jméno a soutěž se svými spolužáky, kdo nejrychleji najde správné dvojice. První tři místa si 

zaslouží jedničku. Můžeš soutěžit až do čtvrteční videokonference, kde vyhlásím vítěze. 😊 

https://wordwall.net/play/5861/310/443 

 

ZEMĚPIS  

● Projdi si prezentaci na stránkách školy, napiš zápis do sešitu (najdeš ho 

v prezentaci).😊 

 

PŘÍRODOPIS 

Kroužkovci 
uč. str. 66 až 69 

Vypracuj: PS  str. 28/ cv. 1, 2 
   str. 29/ cv. 4 
 

 

 

SCHWIMMEN / KOCHEN / LACHEN / YOGA MACHEN/ 

 

Vše si zkontrolujeme na další 

videokonferenci. 

https://wordwall.net/play/5861/310/443


ČESKÝ JAZYK 

!!! videokonference z ČJ proběhnou v úterý a ve čtvrtek od 11:00      

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

 kontrola úkolu z minulého týdne (slovesné kategorie – tabulka) 

 

✓ ve čtvrtek navíc: sešit z dějepisu (Řecko-perské války) 

 

Mluvnice: 

zapiš si do sešitu mluvnice: 

 

Základní větné členy 

= přísudek a podmět – tvoří základní skladební dvojici 

Přísudek: (Př) 

• slovesný (spal jsem, učím se, budu pracovat, přišel bych, zpívej) 

 

• jmenný se sponou 

sponová slovesa: být, bývat, stát se, stávat se 

 Ivan je mým spolužákem. 

 Zima bývá na horách dlouhá.  

 Stal se vítězem závodu. 

 To se nám nestává. 

 

• jmenný beze spony (Sliby – chyby. Mladost radost.) 

  

• vyjádřený citoslovcem (Žába hop do vody.) 

 

při videokonferenci společně projdeme: 

uč. str. 112 / cv. 1 

 str. 113 / cv. 2, 3 

OPČ 2 str. 33 / cv. 1, 2 (určování pouze přísudků) 

 str. 34 / cv. 3, 4 

 

 

Samostatný úkol: vypiš z vět celý přísudek a urči jeho druh,  

práci pošli do pátku 9. 4. na email spejzlova@zsvacov.cz 

  

Ty mi určitě budeš rozumět. Zatelefonuji ti večer. S tréninkem jsem začal v pěti letech. Odpoledne si 

budu hrát počítačové hry. Budu o tom ještě přemýšlet. Pes nejlepší přítel člověka. Bratr se stal 

přeborníkem ve vrhu koulí. Petr býval vždycky velmi šikovný. Minulý týden bylo počasí nádherné. 

Kámen žbluňk do jezera. 

 

 

 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura: 

• pravidelná četba vlastní knihy  

• zapiš si 4. knihu do čtenářského deníku, zápis odevzdáš po návratu do školy 

• přečti si ukázku (Čítanka str. 145 - 149) a a splň online test nejpozději do pátku 9. 4.,  

 (odkaz najdeš níže nebo na stránkách školy)  

 https://forms.gle/9Rxp3fDgy8seeiAh8  test bude hodnocen 

 

Sloh: 

Jak a co vyplnit na podacím lístku 

Odesílatel – vyplníme naše jméno, 

příjmení a adresu (kdyby si adresát zásilku 

nevyzvedl, přijde nám zpět na tuto 

adresu) 

Adresát – vyplníme jméno, příjmení a 

adresu adresáta (kam zásilku posíláme) 

Dobírka – pokud chceme, aby adresát při 

převzetí zaplatil dobírku, vepíšeme do 

tohoto pole částku, pokud ne, 

proškrtneme. 

Udaná cena – hodnota zásilky pro 

potřeby pojištění 

Tel.: můžeme vyplnit, přijde nám sms 

 

 

 

Úkol: 

1. Vyplň (HŮLKOVÝM PÍSMEM = použij 

velká tiskací písmena) podací lístek, 

odesílatelem budeš ty, adresáta si zvol 

(vyplňuje se pouze silně orámovaná 

část) 

 

2. Zjisti, kdy se podací lístek vyplňuje: 

 

•  

•  

 

3. Proč je důležité si potvrzený podací 

lístek uschovat? 

 

 

 

Svou práci vyfoť a pošli na email 

spejzlova@zsvacov.cz 

do pátku 9. 4.  bude hodnocena 

 

 

https://forms.gle/9Rxp3fDgy8seeiAh8
mailto:spejzlova@zsvacov.cz


DĚJEPIS 
ve čtvrtek kontrola práce z minulého týdne (Řecko-perské války) 

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

1. Vytvoř správné dvojice: 

 

1. dovršení demokracie v Athénách  A. Thermopyly 

2.  Miltiades     B.  Salamina 

3. Leonidas     C. Perikles 

4. námořní bitva     D. Dareios 

5. perský král     E. vítěz bitvy u Marathonu 

 
1. ___  2. ___  3. ____  4. ____  5.____ 
 
2. Doplň tabulku: 
 

místo bitvy    

datum    

řecký bojovník    

perský bojovník    

výsledek bitvy    

(abys tabulku zaplnil/a, pokus se dohledat některé informace i na internetu) 
 
3. Na časovou osu zanes významné události řecko-perských válek: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

4. Zjisti, co má bitva u Marathonu společného s maratonským během, na kolik kilometrů se běhá? 

 

5. Doplň chybějící části textu: (některé informace už znáš, ostatní najdeš v uč. str. 86) 

V Řecku stály proti sobě dva spolky. V čele _______________________ spolku stála Sparta. V čele 

_________________________ spolku stály __________________ . Nepřátelství mezi nimi vyvrcholilo 

v ______________________ válce, která začala v roce 431 př. n. l. a skončila v roce ______________ 

porážkou _____________________ . 

 

pracovní list pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  nejpozději do 9. 4.   bude hodnocen 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


MATEMATIKA 

(vyřešíme společně při videokonferenci ve středu 7.4.) 

Obsah čtverce a obdélníku – slovní úlohy: 

1. Namalovala jsem obrázek. Jakou plochu bude zabírat na zdi, když rozměry obrázku jsou  

13 cm a 18 cm? 

 

2. Přehnutím papíru velikost A4 se dá vytvořit čtverec o délce strany 21 cm. Jakou plochu 

takový čtverec zabírá na stole? 

 

3. Do místnosti, která je dlouhá 6 m a široká 5 m, budeme dávat novou plovoucí podlahu. Ta 

se prodává v balení po 1 m2 a jedno balení stojí 279 Kč. Kolik balení musíme koupit a kolik za 

ně zaplatíme? 

 

4. Pan Jablečný vyměnil svůj sad tvaru obdélníka s rozměry 650 m a 800 m za čtvercový se 

stranou délky 700 m. Získal větší nebo menší pozemek? 

  

5. Jedna dlaždice má rozměry 20 cm a 35 cm. Kolik dlaždic budeme potřebovat na obložení 

stěny dlouhé 4,48 m a vysoké 2,5 m? 

 

6. Najděte všechny obdélníky s obsahem 6 m2, jejichž jeden rozměr je číslo celé a menší než 

15 a druhý rozměr je číslo s jedním desetinným místem.  

 

Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 9.4.! Bude hodnoceno 

známkou!  

Úkol: Obdélník na obrázku je rozdělený na čtyři obdélníky A, B, C a D. Obsah zeleného 

obdélníku je |A| = 16 cm2. 

a) Zjisti obsahy obdélníků |B|, |C| a |D|. 

b) Najdi číslo p tak, aby |D| = p . |C|. 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


ANGLICKÝ JAZYK 

Tento týden budeme probírat gramatiku, kterou jsem Vám poslala již minulý týden – Past 

simple -minulý čas prostý – otázku a krátkou odpověď. Začneme také probírat druhou skupinu 

sloves minulého času – nepravidelná slovesa. Prosím mějte na konference vytisknuté dvě 

tabulky sloves z minulého týdne (pravidelná i nepravidelná slovesa).  K nepravidelným 

slovesům v minulém čase nepřidáváme koncovku  - ed, tvar slovesa se v minulém čase mění a 

nám nezbývá nic jiného, než se tvary naučit. 

 vylepit do gramatiky:  

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

My už známe jedno nepravidelné sloveso a to je sloveso Být – To Be – minulý tvar slovesa je 

WAS/WERE. 

Ukázka nepravidelných sloves (další viz. tabulka):  

infinitiv tvar slovesa v minulém čase 

buy bought 

eat ate 

go went 

 

I, YOU  

WENT 

 

TO THE DOCTOR´S. HE/ SHE/ IT 

WE/YOU/THEY 

Tvar nepravidelného slovesa je ve všech osobách stejný!!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Úkoly na středu:  

• učebnice str. 36 POSLECH / cvičení 1 + 2. Nejdříve si přečtěte cvičení 2 – slovesa v rámečku 

zkuste přiřadit k minulým tvarům sloves ve cvičení 1. Věty přiřaďte k obrázkům.  

• učebnice str. 36 POSLECH/ cv. 3 a - Poslechněte si Nadimův příběh a následně vypracujte 

cvičení b do školního sešitu. Rozhodněte zda jsou věty pravdivé, či ne.  

Vypište si do sešitu z článku všechna slovesa v minulém tvaru a napište k nim infinitiv -základní 

tvar. Použijte tabulku nepravidelných  a pravidelných sloves.  

Slovesa, která nedokážete určit si jen vypište. Zkontrolujeme si při videokonferenci. Tento 

týden nic ke kontrole neposílejte. 

Do konce týdne vyplňte online test na pravidelná slovesa  

https://forms.gle/zdX8fT4nZZnc9w7U9 

https://forms.gle/zdX8fT4nZZnc9w7U9


TV - DÍVKY 

O Velikonocích jsme si určitě všichni zamlsali, tak mám pro vás, ale třeba i pro ostatní členy 

vaší domácnosti, malou rozcvičku. Můžete si ji zacvičit celou nebo jen písmenka vašeho křestního 

jména nebo písmenka dnešního dne atd.. Přeji zábavné cvičení☺! 

 

 

 


