
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. TŘÍDA     9. 11. – 13. 11. 2020 
Milí šesťáci, 

zasílám domácí přípravu na další týden. V tomto týdnu proběhne pro vaši třídu 8 videokonferencí. 

Jejich rozvrh najdete na stránkách ZŠ Vacov. 6. třída je označena žlutou barvou. Vzhledem k tomu, že 

v úterý 10. 11. 2020 nepůjde ve Vacově elektrický proud, nebudou ani videokonference. 

PO   10:00 M  13:00 NJ(1.sk.)  13:30 NJ(2.sk.) 

ST  10:00 AJ  13:00 ČJ 

ČT  8:00 Z   11:00 ČJ 

PÁ  10:00 AJ  13:00 M 

Připomínám, že distanční výuka je povinná, odevzdávání úkolů v termínu i účast na videokonferencích. 
Pokud se nemůžete videokonference zúčastnit, musí vás rodiče omluvit na Škole online a uvést důvod 
nepřítomnosti. Řada úkolů, online testů je hodnocena, proto pravidelně sledujte Školu online. 

Přeji pěkný podzimní týden! 😊 M. K. 

 

PŘÍRODOPIS 

Bakterie a viry (opakování) 
A) Vypracuj v pracovním sešitě:  PS str. 11 / cv. 1, 2 

str. 12 / cv. 5, 6 

 

B) Tento týden tě čeká online test, který je na známky. Na jedničku potřebuješ získat 

alespoň 7 bodů, na dvojku 6, na trojku 4, na čtyřku 3 body. Pokud se ti test nepodaří, 

nezoufej a zkus ho znovu.  Test udělej nejpozději v pátek 13. listopadu.  

Odkaz - https://forms.gle/QhdPNg3uAdrdL22f9  

Sinice 
C) Zápis do sešitu:  

SINICE 

• bakterie schopné fotosyntézy (mají chlorofyl) 

• žijí ve vodě nebo vlhkém prostředí 

• symbióza s některými organismy (s houbami) 

• mohou způsobovat alergie 

 

D) Podle učebnice str. 24 vypracuj v PS:  PS  str. 13 / cv. 2 

 

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady napiš mi (stouralova@zsvacov.cz). Vše si projdeme a 

zkontrolujeme na videokonferenci (bude až v dalším týdnu).  

 

https://forms.gle/QhdPNg3uAdrdL22f9
mailto:stouralova@zsvacov.cz


NĚMECKÝ JAZYK 

Videokonference pondělí 9. 11. 2020 

13:00 - 13:30 – 1. skupina 

13:30 – 14:00 – 2. skupina  (prosím připojujte se opravdu až ve 13:30, děkuji) 

ERSTE SCHRITTE – procvičujeme barvy a měsíce 

● Učebnice 

str. 14/ cv. 12 -      Poslouchej a nahlas opakuj měsíce. 

str. 14/ cv. 13 -           Poslouchej a nahlas opakuj barvy. 

 

● Pracovní sešit 

str. 8/ cv. 17 – Vybarvi. 

str 9/ cv. 18 -         Poslouchej a označ správnou barvou.               

str. 9/ cv. 9 – Napiš měsíce ve správném pořadí. 

str. 9/ cv. 21 – Napiš měsíce a odpovídající číslovky. 

str. 9/ cv. 22 – Spojuj. 

 

 

 

 

Měsíce se můžeš naučit opět s písničkou - https://www.youtube.com/watch?v=eQ7SFs7LjHg                                                       

pozn. Oktober – se píše s „k“ ne s „c“, jak je chybně uvedeno v písničce 

  

Všechny poslechy najdeš na stránkách školy. 

 

IKT 

Nová lekce z IKT byla otevřena v moodle.  

Odkaz do Moodle je na www stránkách školy v zadání distanční výuky vaší třídy.  

Str. 9 z pracovního sešitu vyfoť a pošli do pátku na můj mail: kulova@zsvacov.cz nebo 

vyfoť na WhatsApp.  

https://www.youtube.com/watch?v=eQ7SFs7LjHg
mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:kulova@zsvacov.cz


ZEMĚPIS  

Ve čtvrtek 12. 11. od 8:00 budeme mít společně videokonferenci, kde si dané učivo zopakujeme 😊 

Začneme probírat první sféru - LITOSFÉRA. 

I. Přečti si text a prohlédni si obrázky v učebnici na str. 32-33. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● do školního sešitu si nakresli obrázek (i s popisky) z učebnice str. 32 – Vnitřní stavba Země 

II. Přečti si text a prohlédni si obrázky v učebnici na str. 34-35. 

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

 

 

 

 

 

 

● do školního sešitu si nalep obrázek (pracuj s atlasem str. 14-15)     Uděláme při videokonferenci                                                                                                                                               

pozn. Indická deska + Australská deska = Indoaustralská deska; Tichomořská deska = Pacifická deska 

LITOSFÉRA – STAVBA ZEMĚ 

● ZEMSKÉ JÁDRO 
a) vnitřní – pevné, z kovů 
b) vnější – polotekuté 

● ZEMSKÝ PLÁŠŤ 
a) svrchní plášť (blíže zemskému povrchu) – pevný 
b) spodní plášť – polotekutý 

● ZEMSKÁ KŮRA 
a) oceánská kůra – tvoří dna oceánů, je tenčí (5 – 15 km) 
b) pevninská kůra – tvoří pevniny, je mocnější (30-50km) 

ZEMSKÁ KŮRA + SVRCHNÍ PLÁŠŤ – vytváří LITOSFÉRU – ta je rozlámaná na 
litosférické desky 

 

● 

 

 

4 

 

 
 

POHYB KONTINENTŮ 

- původně jedna prapevnina = PANGEA (před 200 mil. lety se rozpadá) 

- litosférické desky se pohybují (způsobuje to žhavé nitro Země) 

- místa, kde zemská kůra vzniká →STŘEDOOCEÁNSKÉ HŘBETY 

- místa, kde zemská kůra zaniká → HLUBOKOMOŘSKÉ PŘÍKOPY   

 



ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

!!! ve středu 11. 11. od 13:00 a ve čtvrtek 12. 11. od 11:00 se sejdeme na videokonferenci ČJ, 

připrav si na ni: 

✓ OPČ 1 (pracovní sešit), učebnici ČJ, sešit mluvnice a slohu, psací potřeby 

✓ ve čtvrtek si také připrav dějepis (zkontrolujeme práci z předchozího týdne) 

 

• udělej do sešitu mluvnice slovotvorný a morfematický rozbor třech slov: pošli na 

email spejzlova@zsvacov.cz nejpozději do pátku 13. 11. 

 slova k rozboru: nejazykový, bruslařka, rozměrný 

postupuj podle vzoru: 

 SLOVOTVORNÝ ROZBOR   MORFEMATICKÝ ROZBOR 

 chybička     chyb   –   ičk   -    a 

 chyba – slovo základové                                        kořen   +  přípona + koncovka  

 slovotvorný základ + přípona 

_____________________________________________________________________________ 

 

Do sešitu mluvnice opiš: 

Střídání hlásek při odvozování 

a) střídání samohlásek: 

• dloužení: dar – dárek 

• krácení: král – kralovat 

• střídání s jinou hláskou: dvůr – dvorek 

b) střídání souhlásek:  

• k – č:  ruka – ručka    s – š: myslet – myšlení 

• c – č: slepice – slepičí    z – ž: vyrazit – vyrážet 

• h – ž: sníh – sněžit    t – c: utratit – utrácet 

• ch – š: ucho – ušní    d – z: narodit se – narozeniny 

• r – ř: dobrý - dobře 

OPČ 1 str. 21 / cv. 7, 8, 9, 10 (projdeme při videokonferenci) 

uč. str. 37 / cv. 1 (ústně) 

 

samostatně nastuduj kapitolku Odvozování přídavných jmen příponou -ský/ -ští, -cký/ -čtí                   

(v OPČ 1 str. 22 a v učebnici na str. 37) – vysvětlíme si při videokonferenci 

OPČ 1 str. str. 22 / cv. 11   projdeme při videokonferenci 

OPČ 1 str. 23 / cv. 12 

 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


Literatura: 

pravidelná četba vlastní knihy (kdo neposlal název knihy, učiní nejpozději do 13. 11.) 

Alois Jirásek – Staré pověsti české Čítanka str. 34 – 39) 

- přečti si ukázku a poté vyplň online test - nejpozději v pátek 13. 11. (odkaz najdeš 

níže, nebo na stránkách školy), opravený test ti pošlu na uvedený email, test bude 

hodnocen známkou 

 

https://forms.gle/Ki3NDXjJGhZBqfSRA 

 

do sešitu literatury si zapiš: 

Alois Jirásek 

(1851 – 1930) 

- narozen v Hronově (východní Čechy) 

- studoval gymnázium, historii 

- působil jako středoškolský profesor 

- psal prózy s historickými náměty, rozsáhlé románové cykly, divadelní hry 

- v pověstech se opíral o českou minulost 

- dílo: Staré pověsti české 

          + 2 díla, která najdeš v Čítance na str. 39 

 

 

 

Sloh:  

Piš na volný list papíru: (práci splň během 14 dnů, dej si záležet, odevzdáš ji po návratu do školy, 

bude hodnocena známkou) 

Sestav osnovu a napiš souvislé vypravování (podle obrázků, které najdeš v rámečku níže) 

✓ osnovu se snaž psát v bodech, heslech 

I. Úvod: (za dvojtečkou či číslicí vždy piš velké písmeno) 

II. Stať: 1. 

 2.  

 3. 

III. Závěr: 

 

✓ rozsah souvislého vypravování minimálně ¾  A4 

✓ dodržuj časovou posloupnost (události vypravuj, jak se odehrály – v časovém 

pořadí) 

✓ nezapomeň na odstavce (každý nový odstavec odsaď od okraje asi o 2 cm) 

✓ používej rozmanitá dějová slovesa, neopakuj stejná slova 

✓ vypravuj v minulém čase, přítomný čas použij jen v momentě největšího napětí 

✓ můžeš použít přímou řeč (nejlépe při telefonickém hovoru) 

 

https://forms.gle/Ki3NDXjJGhZBqfSRA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS 

(kopii si vytiskni a vlep do sešitu dějepisu, nebo si vše přepiš ) 

text doplň podle uč. str. 39 – 42  

zkontrolujeme si vše při videokonferenci v dalším týdnu 

 

SLOVANÉ 

- 5. st. – proběhlo stěhování __________ 

- pravlast – mezi řekami _________ a ___________ 

- šli třemi směry: na __________ , ___________, ___________ 

- podle toho se Slované dělí na tři větve:  _____________ , _______________ , _________________ 

- žili v prostých obydlích, částečně zahloubených do země = v ________________ 

- pole získávali tzv. k___________ (=čištěním mýtiny od pařezů)    a  

        ž___________ (= vypalováním lesa pro založení lesa) 

- cyklické hospodářství = __________________________________________________________ 

- živili se ____________________  a _____________________ 

- rozhodovali všichni = ____________________ 

- knížata se stala z _________________ 

- slovanský kněz = __________________ 

- polyteismus = uctívali ______________________ 

 

Doplň jména slovanských bohů a spoj, co k sobě patří: toto mi pošli na email spejzlova@zsvacov.cz  

nejpozději v pátek 13. 11.            (na vynechaná místa vpravo dopiš, čeho ještě byli bohové) 

 

S __  __ R  __  G     bůh hromu, blesku, _________ a ____________ 

__ E  __  __ N                                                             bůh slunce a __________ 

__  E  __  E __     bůh otec, bůh ohně a ___________ 

__  __ A __  __ Ž __ __    bůh úrody 

  

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


MATEMATIKA 

Sčítání a odčítání desetinných čísel – procvičení, shrnutí: (vyřešíme společně při 

videokonferenci v pondělí 9.11.) 

Úkoly:  

1. Vypočítej. Podle potřeby můžeš dopsat za desetinné číslo potřebný počet nul. 

a) (9,65 + 4,3) – 11,876 = 

b) 3,59 + (8,7 – 6,854) = 

c) 25,4 – ( 9,8 – 6,43) =  

2. Novináři se na tiskové konferenci ptali krasobruslaře: „Jak dlouho vám trval mistrovský 

tanec?“ Tanečník odpověděl: „Podle záznamu trvaly otočky 10,32 s, piruety 6,48 s, skoky 

5,24 s a zbytek 123,12 s.“ Kolik sekund mu zbývalo do vypršení časového limitu 240 sekund? 

3. Po dálnici se pohybovala dvě policejní auta. Hlídka Kobra se právě nacházela na 45,2 km 

dálnice D1. Na téže dálnici na 127,3 km jela hlídka Jestřáb. Právě v této chvíli dostaly obě 

hlídky hlášení, že se stala dopravní nehoda na 78,4 km dálnice D1. Která hlídka byla místu 

nehody blíže? Jak daleko byly hlídky od sebe? 

4. 

 

Součtové trojúhelníky: 

Učebnice: Matematika A: str. 30/ cv.1, 3; str. 31/ cv.5, 6 – Vypracuj do sešitu matematiky, 

řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 13.11.! 

Rovnice: (vyřešíme společně při videokonferenci v pátek 13.11.) 

Učebnice: Matematika A: str. 37/ cv.1, 2; str. 38/ cv. 3, 4 + příklady: 

1. Jaké číslo si myslím? a) Když k jeho dvojnásobku přičtu 7, dostanu 9. Myslím si číslo          . 

                                          b) Když jej zvětším čtyřikrát a odečtu 5, dostanu 3. Myslím si číslo . 

                                          c) Když jeho trojnásobek zmenším o 10, dostanu -1. Myslím si č.         . 

                                          d) Když k jeho dvojnásobku pčičtu 9, dostanu číslo 1. Myslím si č.        . 

2. Vyřeš rovnice: a) 5 – 3 = 1 + x                                       d) 5 + x = 6 - 3 

                               b) – 1 + 2 – 3 = x                                   e) 3 = x + 1 - 3 

                               c) 3 – 2 = 5 + x                                       f) 3 – 1 = 1 + x – 5 + 7 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


ANGLICKÝ JAZYK 

Milí šesťáci, 

čekají nás dvě videokonference (středa, pátek). Prosím čtěte pozorně, co si na kdy připravit. 

Učebnice 

str.12/cv.1a – poslech (na stránkách školy)  

                     - poslechni si rozhovor a zapiš do školního sešitu, na které věci z nabídky se Millie ptá 

                     - poté si rozhovor přečti a přelož 

str.13/cv.3b – do školního sešitu doplň otázky (pomocné sloveso + infinitiv) a odpověz na ně podle 

                         rozhovoru na str.12 

                         →zkontrolujeme ve středu při videokonferenci 

str.13/cv.4b – do školního sešitu zapiš správně otázky 

                           →zkontrolujeme ve středu při videokonferenci 

 

str.13/cv.5a – poslech (na stránkách školy) 

                       - poslechni si rozhovor s Monikou a zaškrtni (přes folii nebo lehce tužkou) správnou  

                         odpověď v tabulce 

                       →zkontrolujeme v pátek při videokonferenci 

 

Pracovní sešit 

str.8/cv.1 – doplň správné pomocné sloveso do/does 

str.8/cv.3 – poslech – pusť si CD, které je vloženo v PS TRACK 5 (stopa 5) a dokonči věty 

                                     →zkontrolujeme v pátek při videokonferenci 

 

 

Opiš si do slovníčku slovíčka z pracovního sešitu str.80/1C Mickey, Millie and Mut a postupně se je 

uč 

 

Na videokonferenci ve středu si připrav ke kontrole cv. 3b, 4b z učebnice a pracovní sešit. 

Na videokonferenci v pátek si připrav ke kontrole cv. 5a z učebnice, cv. 3 (poslech) z pracovního 

sešitu, školní sešit. 

 

 

 


