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6. TŘÍDA                            učivo na týden: 18.5. – 22.5.2020 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Kaločová 

Email: KalocovaB@seznam.cz 

Skupina na Facebooku pro 6. tou třídu (nutno otevřít odkaz níže - modrý, stisknout 

tlačítko přidat se, jedná se o soukromou skupinu – já vás musím osobně přidat do 

skupiny).   

https://www.facebook.com/groups/261056158245921/ 

Cokoliv vypracujete, prosím vyfoťte a pošlete na můj messenger (se všemi přes něj 

komunikuji, takže s tím by neměl být žádný problém). Úkoly také můžete odevzdávat do 

schránky ve škole (na dveřích). Chci moc pochválit žáky, kteří doma pracují, komunikují se 

mnou a posílají domácí úkoly, jste moje šikulky 

S čímkoliv byste měli problém – ozvěte se mi, většina tak již dělá, jen tak dále 

 

Matematika VI. tř. 18.5. – 22.5.2020                                                        

Rupec S 

Desetinná čísla – opakování 

 

 

https://www.facebook.com/groups/261056158245921/
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Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 19, 14, 22 

Řešení: 

19a)   8,9 + 0,35 – 0,9 = 8,9 – 0,9 = 8,0 + 0,35 = 8,35 

   b)   0,32 + 1,68 – 0,3 = 0,32 + 1,68 = 2 – 0,3 = 1,7 

14Ac)   4,23 

            -2,6137 

             1,6163 

Pokud potřebuješ poradit - uc.rupec.s@seznam.cz 

 

 

 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

3a)   0,213 + 0,122 = 0,335       b)   2,345 + 3,629 = 5,974      

  c)   7,004 + 3,506 = 10,510     d)   0,031 + 0,259 = 0,290 

  e)   43,045 + 1,207 = 44,252    f)   82,539 + 3,461 = 86 

12B   0,4 + 5 + 0,04 = 6 

          6 + 3,75 + 6,25 = 16 

          0,08 + 0,01 + 6,92 = 7,01 

          4,3 + 1,724 + 3,7 = 9,724 

          27,941 + 0 = 27,941 

          0 + 7,53 + 0,04 = 7,57 

mailto:uc.rupec.s@seznam.cz
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13   0,07 + 0,56 + 2,12 + 0,44 + 7,88 + 0,03 = 11,1 

14a)   632,841 + 245,138 = 877,979      b)   32,4568 + 9,4731 = 41,9299 

    c)   42,631 + 0,539 = 43,170              d)   54,3784 + 68,92 = 123,2984 

    e)   0,35894 + 1,741 = 2,09994           f)   7,268 + 32,73293 = 40,00093    

 

Matematika VI. tř. - Horváthová S.,  Klempár J., Lešková S. - 

IVP  

18.5. – 22.5.2020                                                                                        

Rupec S 

Písemné sčítání a odčítání - opakování 

 

 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklady 27, 13, 14 

Řešení: 

13a)      1 689        924 

              - 765        765 

                924     1 689 
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Pokud potřebuješ poradit - uc.rupec.s@seznam.cz 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

30.   3 008 + 5 906 = 8 914     6 005 + 3 407 = 9 412     4 003 + 2 308 = 7 372 

        5 007 + 2 365 = 7 372     1 006 + 3 878 = 4 884     2 004 + 3 239 = 5 243 

        9 811 – 2 804 = 7 007      7 514 – 4 509 = 3 005     4 613 – 3 607 = 1 006 

        8 871 – 3 607 = 5 007      5 485 – 3 476 = 2 009     6 595 – 2 587 = 4 008 

 

34.   2 600 + 1 700 + 4 800 = 9 100     2 080 + 3 090 + 2 070 = 7 240 

        5 608 + 1 709 + 1 909 = 9 226     1 096 + 3 087 + 2 099 = 6 282 

        2 980 + 3 670 + 2 850 = 9 500     6 009 + 2 007 + 1 008 = 9 024 

 

36.   3 476 + 928 + 545 + 890 + 2 439 = 8 278 

        2 645 + 473 + 79 + 686 + 2 958 = 6 841 

        4 865 + 797 + 927 + 588 + 1 306 = 8 483 

        2 744 + 256 + 743 + 328 + 2 253 = 6 324 

 
 

Fyzika VI. tř., 18. - 22. 5. 2020, vyučující Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula 

Jednotkou síly je newton (ňútn) 

Silou jednoho newtonu  přibližně působíme, když do ruky vezmeme závaží 100 

gramů. 

V některých případech můžeme pozorovat, že na těleso v prostoru  působí síla, 

i když se jiného tělesa nedotýká. Pak říkáme, že v okolí tohoto tělesa existuje 

silové (nebo také fyzikální)  pole. Rozlišujeme pole gravitační, magnetické a 

elektrické. 

2) Nové učivo - procvičování, účinky síly 

mailto:uc.rupec.s@seznam.cz
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JČ pro 6.třídu  18.-  22.5.2020 

Mgr. Matylda Richterová 

Tento týden se pokusíte vyplnit opakovací TEST, to znamená, že vyberete 1 správnou 

odpověď a zakroužkujete ji!! 
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1. Vyber VYJMENOVANÁ slova nebo jejich slova příbuzná: 

a) noviny, lodyha, pylný 

b) dotýkat se, rypáček, vlyv 

c) kopýtko, povykovat, jazýček 

              2. Kolik je SLOVNÍCH druhů: a) 5   b) 10   c) 11 

              3. NEOHEBNÉ slovní druhy se nedají: 

                   a) skloňovat a časovat 

                  b) skloňovat 

                  c) časovat  

              4. Příběh se zvířecími hrdiny a s ponaučením se nazývá: 

                  a) pohádka 

                  b) bajka 

                  c) legenda 

              5. Vhodné přirovnání je: 

                  CHYTRÝ jako  a) myš   b) lev   c) liška 

                  RYCHLÝ jako   a) hrom   b) blesk   c) déšť 

                  HEZKÁ jako     a) obrázek   b) fotka   c) voda 

                6. Vyber správnou variantu: 

                   Muž to udělal  a) obouma rukama   b) oběmi rukami   c) oběma rukama . 

                   Drž hrnec za  a) obě uši   b) obě ucha   c) oba ucha . 

                   Babička šla k lékaři s  a) bolavými koleny   b) bolavýma kolenama   c) bolavýma koleny. 

                 7. Vyber podstatná jména HROMADNÁ:       

                     a) housle , káva, prádlo 

                     b) cukroví, dobytek, listí 

                     c) kamna, peří, uhlí 

 

                   8. Vyber podstatná jména POMNOŽNÁ: 

                      a) vojsko, zrní, mýdlo 

                      b) dřevo, obyvatelé, hmyz 
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                      c) šaty, záda, noviny 

                    9. Vyber podstatná jména LÁTKOVÁ: 

                      a) maso, voda, obilí 

                      b) prádlo, dveře, narozeniny 

                      c) kapky, brýle, vrata 

                  10. Vyber správné STUPŇOVÁNÍ přídavných jmen: 

                       a) zlý, zlejší, nejzlejší 

                       b) dobrý, dobřejší, nejdobřejší 

                       c) drahý, dražší, nejdražší 

                   11. Vyber správnou dvojici- spisovatel + jeho dílo: 

                          a) J.Foglar- Lovci mamutů 

                          b) J.Werich- Lakomá Barka 

                          c) E.Štorch- Záhada hlavolamu 

                   12. Vyber správně ZÁJMENA: 

                          a) několik, dvoje, stokrát 

                          b) stát, běžte, prováděn 

                          c) který, někdo, můj 

                  13. Vyber správně SYNONYMA (slova stejného nebo podobného významu : 

                         a) odvážný, bázlivý, neprůbojný 

                         b) odvážný, nebojácný, hrdinný 

                         c) odvážný, riskantní, nesmyslný 

               14. Vyber správně HOMONYMA (slova souzvučná- mají stejnou podobu, ale odlišný 

význam): 

                      a)obličej   b) ručičky   c) záda 

               15. Vyber správně: 

                      a) zapomnětlivý   b) zapomětlivý   c) zapomjetlivý 

                      a) zřejmně   b) zřejmě   c) zřejmje 

                      a) příjemě   b) příjemje   c) příjemně 
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                                                                   Kontrola a správná řešení příště! 

 

6. třída  -  výchova k občanství (V. Göbel) 

 

řešení minulého úkolu - 

pracovní list č. 1  

 1-anglicky (Austrálie, Kanada, Irsko, V. Británie, USA), 2-arabsky (Egypt, Kuvajt, S. Arábie), 

 3-hindsky (Indie),  4-španělsky (Mexiko, Argentina, Kuba), 5-portugalsky (Brazílie), 

  6-německy (Rakousko, Švýcarsko), 7-hebrejsky (Izrael)     

pracovní list č. 2  

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, 

KANADA, AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND, JAMAJKA, NIGÉRIE 

           

nové učivo:  STÁTNÍ  SYMBOLY 

Co jsou státní symboly? 

Jsou to předměty, které si stát určuje, aby ho označovaly. Symboly vycházejí z tradic státu a  

každý stát reprezentují. 

Nejznámějším státním symbolem České republiky je státní znak s dvouocasým lvem. 

Lva jako svůj znak používali již čeští králové. Jak se dostal lev do českého znaku? 

 

úkol č. 1:  přečti pověst o Bruncvíkovi 

 

     Před dávnými lety vládl v české zemi kníže Bruncvík. Po pár letech vlády se rozhodl, 

 že se vydá do světa, protože by chtěl mít ve svém znaku lva. Nechal osedlat koně a s  

doprovodem rytířů odjel do světa.  

     Procestoval mnoho zemí, poznal mnoho ostrovů. Na jedné cestě je zastihla bouře.  

Uviděli ostrov, odkud vycházela žlutá záře. Byla to záře z jantarové hory. Ta měla takovou  
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moc, že kdo ji spatřil, byl k ní navždy připoután. Bruncvík s družinou na ostrov vystoupil, ale  

už nemohl odplout. 

     Jak šel čas, tak skoro všichni pomřeli hladem, zůstal jenom kníže Bruncvík a jeho starý  

sluha Baladán. Ten si všiml, že každý rok přilétá na ostrov pták Noh. A aby mohl zachránit  

svého knížete, zabil koně a knížete zašil do koňské kůže. Pták Noh opravdu přiletěl, sebral  

kůži s knížetem a odletěl do svého hnízda, ke svým mladým ptáčatům. Ta se vrhla na kůži, ale  

kníže měl u sebe meč a ptáčata pobil. A uprchl z hnízda do lesa. Tam uslyšel hrozný řev. Vydal  

se blíž a viděl, jak spolu zápasí lítá saň a lev. A protože chtěl získat do svého erbu lva, rozhodl  

se, že pomůže v boji lvovi. 

 

Začal sani utínat jednu hlavu po druhé, až jich bylo celkem devět. Když už  

mu docházely síly, dokončil zápas lev,  který saň roztrhl v půli. Potom ulehl k nohám knížete.  

     Od té doby lev následoval Bruncvíka, kam se hnul. Po dlouhých sedmi letech se dostal zpět  

domů do Čech. Bruncvík se svým lvem prošel ještě mnohá dobrodružství, zažil mnoho 

bojů a vítězství na moři i na souši. Získal kouzelný meč, který vždy porazí všechny nepřátele. 

     Po dlouhých sedmi letech se dostal zpět domů do Čech. Bruncvík nakázal, aby na 

korouhve a brány všech hradů a měst byl namalován erb se znamením bílého lva v červeném  

poli. Když se naplnil Bruncvíkův čas a on zemřel, lev po několika dnech skonal 

na Bruncvíkově  

hrobě steskem. Zázračný meč byl zazděn do pilíře Karlova mostu, vedle  

něho je socha  Bruncvíka s ležícím lvem. 
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 A pověst praví: Až bude České zemi nejhůře,  

povstane svatý Václav s blanickými rytíři, 

 kůň svatého Václava na mostě vykopne  

Bruncvíkův meč. Svatý Václav ho uchopí,  

zatočí s ním nad hlavou a s jeho pomocí  

useká hlavy všem nepřátelům české země. 

 

 

 

úkol č .2:   Kde v Praze je umístěna socha Bruncvíka? 

úkol č. 3:   Co měla ve znaku přemyslovská knížata před lvem? 

 

                   a)                   b)                         c)  

 

Úkoly do dějepisu 6. ročník 18. - 22. 5. 2020 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 

 
opakování učiva:                           
Napiš název bájného města, které Řekové dobývali 10 let. 

 

 

Napiš jméno řeckého krále, který po porážce bájného města putoval se svou 

družinou 10 let zpět na rodnou Ithaku a zažíval cestou různá dobrodružství. 

 

Ovlivnila kultura starověkého Řecka naši novodobou kulturu? Zakroužkuj 

správnou odpověď.                            ano  ne 

 

Napiš jméno nejvyššího řeckého boha – vládl všem ostatním 

 

Napiš ještě aspoň 2 jména řeckých bohů, na která si vzpomeneš 

 

Zakroužkuj správnou odpověď: 

Pythagoras = matematik     ano  ne 

Archimedes=fyzik      ano  ne 
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Platon = filosof   ano  ne  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVeFKDsdk8s 

https://www.youtube.com/watch?v=tAtbzV8CTV0 

https://www.youtube.com/watch?v=b-f_4Yl29jI 

https://www.youtube.com/watch?v=X3MMLg1c-c0 

 

 

6. třída Anglický jazyk , Mgr,. David Otipka 

Od 18.5. 2020 do 22. 5. 2020  

S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na :E-mail: ibsenova.otipka@seznam.cz , 

Facebook: ibsenova otipka 

I. Řešení z minulých hodiny. 

II A)  Cvičení: Přeložte tyto věty a přepište je i s překladem do sešitu. ŘEŠENÍ 

Vzor:  On teď nehraje fotbal.  I am not playing football now. 

Píšeš teď dopis?   Are you writing a letter now? 

Jdete teď do kina?  Are you going to the cinema? 

Vaří ona večeři?   Is she cooking dinner? 

Tančí ona nyní?   Is she dancing now? 

Dělá on domácí úkol?  Is he doing homework? 

Čistí si  zuby?.   Is he cleaning teeth? 

II B) Poskládejte otázku. Slova dejte do správného pořadí. Věty správně poskládané přepiš do 

sešitu. ŘEŠENÍ  

Vzor:  tea now drinking they are ?   Are they drinking tea now?  

 writing a letter now is she?   Is she writing a letter now? 

they drinking coffee now are ?  Are they drinking coffee now? 

you  are dancing now?   Are you dancing now? 

we now doing our homework are?  Are we doing our homework now? 

are going to the cinema you?  Are you going to the cinema?  

 

II C) přeložte, napište do sešitu. ŘEŠENÍ 

Newspaper:  noviny   magazine: časopis  

Postcard: pohlednice  poster:  plaká 

II. Procvičení. 

Tento týden budeme procvičovat, co jsme se již o přítomném čase průběhovém 

naučili. 

https://www.youtube.com/watch?v=bVeFKDsdk8s
https://www.youtube.com/watch?v=tAtbzV8CTV0
https://www.youtube.com/watch?v=b-f_4Yl29jI
https://www.youtube.com/watch?v=X3MMLg1c-c0
mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz
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A) a) Přeložte tyto věty:. 

Vzor: Teď piju čaj.   I´m drinking tea. 

On čte teď píše pohlednici.  ______________________  

 Já teď čtu noviny.   ______________________ 

 Ona se teď dívá na televizi.  ______________________ 

 My děláme domácí úkol.  ______________________ 

 Oni teď jdou do kina.   ______________________ 

 

b) Dejte slov a do správného pořadí. Přepište do sešitu. 

Vzor: am playing basketball I now.  I am playing basketball now. 

riding a bike he now is.   ___________________________ 

they now reading are a magazine.  ___________________________ 

She is now cooking.    ___________________________ 

Now are we drinking tea.   ___________________________ 

Is he dancing now.    ___________________________ 

  

B) a) Přeložte tyto věty:. 

Vzor:Teď nehrajeme basketbal.  We aren´t play basketball. 

Oni teď nezpívají.    _____________________________ 

Já teď nečtu knihu.    _______________________________ 

My teď neděláme domácí úkol.  ______________________________ 

Ona teď nepíše ten dopis.   _____________________________ 

Ona teď nevaří večeři.   ____________________________ 

 

b) Dejte slov a do správného pořadí. Přepište do sešitu. 

Vzor: aren´t  you playing basketball I now.  You aren´t am playing basketball now. 

he reading now isn´t newspaper.   _______________________________ 

aren´t you writing now a postcard.   _______________________________ 

aren´t singing now we.    _______________________________ 

she drinking isn´t coffee now.   _______________________________ 

they going to the cinema are now.    _______________________________ 

 

C) Slovíčka přepsat do sešitu a naučit. Většinu slovíček znáte.  

Anglické slovíčko výslovnost česky 

swim svim plavat 

listen lisn poslouchat 

run ran běhat 

wash voš umývat 

speak spík mluvit 

call kol Volat, zavolat 
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learn lern Učit se 

take tejk vzít 

water votr Voda, zalévat 

Take a photo Tejk foto fotografovat 

help help pomáhat 

drive drajv řídit 

sleep slíp spát 

tidy tajdy uklidit 

fly flaj létat 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika 

6. třída Mgr. David Otipka 

Kdy: od 18.5. – 22. 5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Co je to vodoznak? 

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook: ibsenova otipka 

 

 

PŘÍRODOPIS (18.5. – 22.5) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová  

Tento týden vás čeká OPAKOVÁNÍ:  

– které bude sloužit jako podklad pro známku na vysvědčení. Vaším úkolem 

bude pouze vyplnit test – z učiva, které jsme probrali za období, kdy jsme 

nechodili do školy. Test si buď udělejte na papír – napište své jméno, předmět 

přírodopis, 6.třída a vyplňte odpovědi (např.: 1c, 2b…) nebo jej vyplňte 

vytištěný – odevzdejte buď do schránky ve škole anebo jej vyfoťte a pošlete mi 

na messenger (Facebook: Barča Kaločová). Opravím a napíšu Vám známku.   

Termín odevzdání: do konce května (kdo neodevzdá nic, budu muset hodnotit 

známkou 5). 

TEST (další stránka)

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz
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1. Která z možností se nejvíce hodí pro 

popis Škrkavky dětské: 

a) parazit žijící v tenkém střevě dětí, délka 

až 30 cm, patří mezi hlístice, k nákaze 

dochází nejčastěji při nedodržení 

hygienických pravidel (neumytá zelenina, 

ovoce) 

b) parazit, který žije v žaludku dětí, které 

za následek toho mají neustále hlad, 

jelikož jim všechno zkonzumuje 

c) nejedná se o parazita, ale o domácího 

mazlíčka 

2. Vyber, kteří živočichové patří mezi 

parazity: 

a) háďátko řepné, úžovka hladká, 

tasemnice 

b) roup dětský, svalovec stočený, 

tasemnice 

c) škrkavka psí, klíště, zmije obecná 

3. Jak se můžeme bránit před vniknutím 

tasemnice do našeho těla? 

a) dostatečně tepelně upravovat maso 

b) nejíst sladkosti 

c) nepít vodu z kohoutku 

4. Co znamená slovo hermafrodit? 

a) tzv. obojetník, má samičí i samčí 

pohlavní buňky 

b) jedná se o velmi vzácný druh žab 

c) řecká bohyně lásky 

 

 

5. Jak dýchají ploštěnky? 

a) celým povrchem těla 

b) plícemi 

c) nedýchají 

6. Co znamená slovo bioindikátor 

životního prostředí? 

a) tento organismus žije pouze na velmi 

znečištěných místech (stoky, skládky) 

b) tento organismus žije pouze na velmi 

čistých místech (čistá voda, hory) 

c) jedná se o živočicha, který kypří půdu 

(např. žížala) 

7. Co je to symbióza? 

a) nebezpečná plíseň, která napadá plíce 

b) vzájemně prospěšné soužití dvou a více 

organismů, každý z tohoto soužití má 

výhody 

c) virová nákaza 

8. Prvok je: 

a) rostlina 

b) živočich 

c) houba 

9. Nezmaři, sasanky a koráli patří mezi: 

a) savce 

b) žahavce 

c) ptáky 
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10. Co je to láčka? 

a) přijímací i vyvrhovací otvor u žahavců 

b) síťka sloužící k lovu hmyzu 

c) část těla u kroužkovců (žížala) 

11. Mezi jedny z nejnebezpečnějších 

živočichů řadíme: 

a) motýly 

b) žahavce  

c) obojživelníky 

12. Když v přírodě najdu lišejník, mohu 

říci že: 

a) toto místo má velmi teplé a suché klima 

b) toto místo má velmi čistou přírodu 

c) takové místo neexistuje 

13. Co je to fotosyntéza? 

a) děj, při kterém vzniká kyslík 

b) děj, při kterém vzniká oxid uhličitý 

c) děj, při kterém vzniká methan 

14. Co to je živočich? 

a) organismus, který si není schopen sám 

vyrobit potřebné látky k životu, musí jej 

přijímat ve stravě 

b) veškeré rostliny a zvířata naší planety 

c) organismus, kterému rostou chlupy 

15. Provádí živočichové fotosyntézu? 

a) ano 

b) ne 

c) ano, ale jen plazi 

16. Kdo je bezobratlý živočich? 

a) ten, který nemá nohy 

b) ten, který nemá páteř složenou 

z obratlů 

c) ten, který nemá ulitu 

17. Mezi jedovaté houby patří: 

a) hřib smrkový, hřib satan, muchomůrka 

červená 

b) hřib satan, muchomůrka tygrovaná, 

liška obecná 

c) hřib satan, muchomůrka červená, 

muchomůrka růžovka 

18. Co důležitého provádějí houby 

v přírodě? 

a) slouží jako potrava 

b) rozkládají odumřelá rostlinná a 

živočišná těla 

c) čistí vzduch 

19. Kteří živočichové mají bičík (slouží 

k pohybu)? 

a) koně 

b) prvoci 

c) ptáci 

20. Který nápoj se doporučuje vypít při 

podezření na otravu houbami? 

a) pivo 

b) mléko 

c) petrolej
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ZEMĚPIS (18.5. – 22.5) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová  

Tento týden vás čeká OPAKOVÁNÍ:  

– které bude sloužit jako podklad pro 

známku na vysvědčení. Vaším úkolem 

bude pouze vyplnit test – z učiva, které 

jsme probrali za období, kdy jsme nechodili do školy. Test si buď udělejte na 

papír – napište své jméno, předmět zeměpis, 6.třída a vyplňte odpovědi (např.: 

1c, 2b…) nebo jej vyplňte vytištěný – odevzdejte buď do schránky ve škole 

anebo jej vyfoťte a pošlete mi na messenger (Facebook: Barča Kaločová). 

Opravím a napíšu Vám známku.   

Termín odevzdání: do konce května (kdo neodevzdá nic, budu muset hodnotit 

známkou 5).

TEST 

1. Kde je soustředěno nejvíce vody na 

Zemi? 

a) nížinné oblasti 

b) oceán 

c) mírný pás 

2. Rybník je původem: 

a) přírodním – vznikl nezávisle na člověku 

b) umělým – vytvořený člověkem 

c) vznikl působením ledovce 

3. Nejdelší řeka ČR je: 

a) Vltava 

b) Labe 

c) Odra 

 

4. Praha leží na tomto vodním toku: 

a) Ostravice 

b) Odra  

c) Vltava 

5. Dvě Velké řeky protékající Ostravou: 

a) Dyje a Ostravice 

b) Odra a Ostravice 

c) Odra a Berounka 

6. Do kterých úmoří vtékají naše největší 

vodní toky? 

a) úmoří Baltského, Černého a Severního 

moře 

b) úmoří Středozemního, Černého a 

Baltského moře 
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c) úmoří Sargasového, Severního a 

Baltského moře 

7. Která jezera můžeme nalézt v ČR? 

a) Černé a Čertovo jezero 

b) Černé a Červené jezero 

c) Červené a Čertovo jezero 

8. Zasahoval na naše území v minulosti 

ledovec? 

a) ano 

b) ne 

c) dodnes je v Krkonoších ledovec 

9. Jak vzniká půda? 

a) rozpadem stavebních hmot 

b) zvětráváním nerostů a hornin 

c) musí se vykopat z velké hloubky 

10. Co patří mezi půdotvorné činitele? 

a) voda, vítr, činnost rostlin a živočichů, 

mrazu 

b) voda, vítr, střídání teplot, zástavba 

c) mráz, sluneční záření, dopad cizích 

vesmírných těles 

11. Která půda je nejúrodnější? 

a) písčitá 

b) hlinitá 

c) jílovitá 

 

12. Co to je humus? 

a) velice úrodná složka půdy 

b) nejspodnější část půdy, která není 

úrodná 

c) část lidského těla 

13. Ve velkém hydrologickém cyklu voda 

koluje mezi: 

a) horami a nížinami 

b) mezi pevninou a oceánem 

c) mezi Evropu a Asií 

14. V malém hydrologickém cyklu voda 

koluje mezi: 

a) pevninou a oceánem 

b) jen nad pevninou nebo jen nad 

oceánem 

c) jen nad vodními toky, rybníky či jezery 

15. Náš největší rybník se jmenuje: 

a) Svět 

b) Rožmberk 

c) Kraj 

16. Který kraj ČR je známý pro velký 

výskyt rybníků? 

a) Moravskoslezský 

b) Jihočeský 

c)Jihomoravský
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ETICKÁ VÝCHOVA (18. – 22.5)  

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Tento týden Tě čeká také testování, jako v přírodopisu a zeměpisu.  Opět platí, je třeba do 

konce května testík vyplnit a buď odevzdat ve škole na papíře anebo mi jej vyfotit a 

poslat na messenger. Pokud nemáš možnost tisku – stačí napsat na papír své odpovědi 

(např. 1c, 2b….).  

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z MINULÉHO TÝDNE: 

1. S ostatními lidmi mohu komunikovat neverbálně, například jaký mám postoj těla, jak se 

tvářím, jak nahlas mluvím – z tohoto může posluchač velmi vyčíst, dokonce více než jen 

z mluveného slova. Dále mohu komunikovat pomocí různých pomůcek, například mobilem, 

počítačem, mobilem, tiskem, zprávami v TV atd….dnes je spousta nástrojů pro komunikaci. 

2. Slovo ironie znamená to, že vyslovím nějakou větu vážně, jako bych to opravdu tak 

myslela, ale myslím to přesně v opačném slova smyslu (např. po ránu se podívám do zrcadla 

a vůbec si nepřipadám hezká, mám špatnou náladu a řeknu: „ Dneska mi to ale sluší a mám 

skvělou náladu“). Pro některé posluchače je těžké ironicky myšlené věty rozpoznat, chce to 

cvik, jelikož to mnohdy může být velká legrace. Ironicky myšlené věty mohou však být i velice 

nevhodné a mohou mít za účel někoho ztrapnit, vyvést z míry – proto by člověk měl nad 

tímto uvažovat, aby nikoho zbytečně ironickým poznámkám nevystavoval a někoho zbytečně 

neurazil a nerozesmutnil.  

3. Domlouvat se rukama a nohama znamená to, že neumím jazyk daného národa – a snažím 

se na něčem s někým domluvit – nejrůznějšími posunky, gesty, pantomimou, zvuky apod., 

myslím, že byste se velmi divili, jak to mnohdy opravdu funguje  

 

 

TEST 

1. Mezi zásady správné komunikace patří: 

a) mluvit pravdu, naslouchat a nepřikreslovat 

situaci 

b) koukat se ven z okna 

c) dělat velké pauzy 

2. Co bych určitě při komunikaci s jinými lidmi neměl/a dělat? 
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a) skákat do řeči 

b) pozorně poslouchat 

c) koukat se do očí 

3. Co znamená asertivní chování? 

a) takové chování, kdy chci za každou cenu někoho naštvat 

b) chování, kdy umím jiným lidem říci slušně svůj názor, neupozaďovat se, dokáží naopak také 

přijmout cizí názory a jsem schopný/á o nich diskutovat a respektovat druhé, ale také si být vědom/a 

sama sebe 

c) chování, kdy mi ji všechno úplně jedno 

4. Co to je charakter? 

a) vlastnost (špatná i dobrá) člověka, která charakterizuje každého z nás, velký vliv na charakter 

člověka má výchova 

b) soupis školských zákonů 

c) všechny špatné vlastnosti člověka 

5. Co znamená prosociální chování? 

a) takové chování, kdy za každou cenu musím pomoci ostatním, sebe musím dostatečně upozadit a 

nemít na nic nárok 

b) takové chování vůči okolí, kdy neočekávám žádnou protislužbu, ale zároveň nepoškozuji sebe 

c) takové chování, kdy upřednostním sebe, na ostatní nehledím a nepomáhám jim 

6. Tvým posledním úkolem bude napsat ÚVAHU o tom, jak je důležité chovat se k ostatním 

prosociálně – hezky, pomáhat, nechtít za své činy nutně protislužbu, napsat co mi takové chování 

může přinést (jak se budu cítit) apod. Stačí napsat na jednu malou stránku.  

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (18. – 22.5.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Tento týden Tě čeká také testování, jako v přírodopisu a zeměpisu.  Opět platí, je třeba do 

konce května testík vyplnit a buď odevzdat ve škole na papíře anebo mi jej vyfotit a 

poslat na messenger. Pokud nemáš možnost tisku – stačí napsat na papír své odpovědi 

(např. 1c, 2b….).  

 



20 
 

SPRAVNÉ ODPOVĚDI Z MINULÉHO TÝDNE: 

1. Bílé krvinky jsou zodpovědné za naší imunitu. 

2. Ano, mateřské mléko je velmi důležité pro imunitu dítěte. Dostává z něj veškeré protilátky, 

proti nemocem, které má matka v těle.  

3. Onemocnění, které ničí lidskou imunitu je AIDS, který způsobuje virus HIV. Jedná se o 

totální selhání imunitního systému člověka, který může umřít na běžné a nevážné nemoci 

(rýma, nachlazení).  

TEST 

1. Co to je infekční onemocnění? 

a) onemocnění, které není moc vážné 

b) onemocnění, které se rychle přenáší z člověka na člověka 

c) nevyléčitelné onemocnění 

2. Mezi infekční onemocnění patří: 

a) chřipka, rakovina, angína 

b) žloutenka, chřipka, černý kašel 

c) AIDS, ekzém, cukrovka 

3. Mezi zásady zdravé životosprávy patří: 

a) zdravě jíst, dostatek tekutin, nekouřit 

b) pravidelně spát, konzumovat alkohol a cigarety 

c) zpívat, jíst sladkosti, dostatek ovoce 

4. Mezi základní složky potravy patří: 

a) Tuky, cukry a aminokyseliny 

b) Tuky, cukry a bílkoviny 

c) Bílkoviny, tuky a sladkosti 

5. Bílkoviny najdu především v: 

a) v masu a v mléčných výrobcích 

b) v pečivu a masu 

c) v pochutinách (brambůrky, tyčinky) a v čokoládě 
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6. Cukry najdu především v: 

a) v mléčných výrobcích 

b) v ovoci, čokoládě 

c) v masu 

7. Tuky najdu především v: 

a) v tučném masu, smetaně 

b) v cukrovinkách 

c) v ovoci a zelenině 

8. Kolikrát denně bychom měli jíst: 

a) v pravidelných rozestupech až 5x krát denně 

b) 2x denně 

c) 1x denně 

9. Kolik bychom měli denně vypít tekutin? 

a) cca 2 litry 

b) cca 6 litrů 

c) cca 0,5 litrů 

10. Proč je důležité hodně pít nealkoholické nápoje? 

a) naředit krev, aby ledviny správně fungovaly a čistily naše tělo 

b) protože, pokud nebudeme pít, začnou nám vysychat oči 

c) abychom navštěvovali wc a mohli se projít i v hodině 

11. Co znamená slovo obezita? 

a) je nadváha, která už může způsobovat onemocnění 

b) znamená, že člověk je v nejlepší kondici 

c) znamená, že nám selhávají životní funkce 

12. Jaký je správný krevní tlak? 

a) 220/150 

b) 120/80 


