
Fyzika 6.A : Opakování – převody jednotek  

Zopakujeme si pravidlo. 

Pravidlo převádění jednotek hmotnosti : 

 

 

 

 

Například: 

35 dkg = ……g  – převádím na menší jednotku 
   – číslo budu zvětšovat o 1 místo 
                       – protože je mezi nimi právě 1 nula 
  – výsledek je 350 g 

 

5 000 kg = …… t  – převádím na větší jednotku 
   – číslo budu zmenšovat o 3 místa 
                       – protože jsou mezi nimi právě 3 nula 
  – výsledek je 5 t 

 

7 kg = …… g   – převádím na menší jednotku 
   – číslo budu zvětšovat o 3 místa 
                       – protože jsou mezi nimi právě 3 nuly 
  – výsledek je 7 000 g 

 

 

 

 



Převeď: 

3 000 g = …… kg  12 kg = …… g  5 460 g = …… kg …… g 

      7 kg = …… g       6 t = …… kg         8 kg 20 g = …… g 

 

3 040 kg = ……… t …… kg    60 q = ……… t 

8 t 70 kg = ……… kg      4 q = ……… kg 

 

Doplň tabulku: 

kg 9 7 13 4 5 

g 9 000 7 000 13 000 4 000 5 000 

 

 

 

Vypočítej: 

 3 kg + 12 dkg + 4 g = ………………… g 

      8 t + 4 q + 15 kg = ……………… dkg 

12 t + 3 dkg + 45 kg = ……………… dkg 

 

Doplň chybějící jednotku: 

4 kg 18 dkg = 418 ………  12 t 500 kg = 125 ……… 

           480 g = 48 ………      1 kg 30 g = 103 ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 2 4 10 25 15 

kg 2 000 4 000 10 000 25 000 15 000 



Řešení si zapiš do sešitu: 

3 000 g = 3 kg  12 kg = 12 g             5 460 g = 5 kg 460 g 

      7 kg = 7 000 g       6 t = 12 000 kg         8 kg 20 g = 8 020 g 

 

3 040 kg = 3 t 40 kg    60 q = 6 t 

8 t 70 kg = 8 0 70 kg      4 q = 400 kg 

 

Doplň tabulku: 

kg 9 7 13 4 5 

g 9 000 7 000 13 000 4 000 5 000 

 

 

 

Vypočítej: 

 3 kg + 12 dkg + 4 g = 3124 g 

      8 t + 4 q + 15 kg = 841 500 dkg 

12 t + 3 dkg + 45 kg = 1 204 503 dkg 

 

Doplň chybějící jednotku: 

4 kg 18 dkg = 418 dkg  12 t 500 kg = 125 q 

           480 g = 48 dkg      1 kg 30 g = 103 dkg 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 2 4 10 25 15 

kg 2 000 4 000 10 000 25 000 15 000 



Zeměpis 6.A 

Téma : opakování počasí 

                                                     Meteorologie 

- část fyziky, která se zabývá atmosférou 

- např.tvorbou počasí a předpovědí počasí 

                                                         

Největší vliv na tvorbu počasí má proudění  vzduchu. 

1. Teplý vzduch – stoupá nahoru, kde se  

      ochladí a vodní páry zkapalní nebo desublimují   =      srážky (déšť, sníh) 

2. Studený vzduch – klesá dolů, kde se          

                                  zahřeje (stlačením) 

Tlaková níže 

• oblast s nižším tlakem vzduchu 

• vzduch stoupá a ochladí se = zataženo, srážky 

Tlaková výše 

• oblast s vyšším tlakem vzduchu 

• vzduch klesá a rozestupuje se  = jasno, slunečno 

Fronta 

• je rozhraní mezi teplým a studeným vzduchem 

• přechod fronty: vítr                                        

                            déšť 

                            změna teploty 



 

Teplá fronta 

• teplý vzduch postupuje na místo studeného 

• oteplí se    srážky mírné a dlouhé 

Studená fronta 

• studený vzduch postupuje na místo teplého 

• ochladí se srážky prudké a krátké, možnost krupobití a bouřek 

 

 

                                     možnost krupobití a bouřek 

 

Odpověz na otázky : 

1. Co to je meteorologie? 

2. Co má největší vliv na tvorbu počasí? 

3. Co to je tlaková níže? 

4. Co to je tlaková výše? 

5. Co to je fronta? 

6. Popiš teplou frontu. 

7. Popiš studenou frontu. 

Řešení si zapiš do sešitu: 

1. Meteorologie je část fyziky, která se zabývá počasím 

2. Na počasí má největší vliv proudění vzduchu. 

3. Tlaková níže je oblast s nižším tlakem vzduchu = zataženo srážky. 

4. Tlaková výše je oblast s vyžším tlakem vzduchu = jasno, slunečno. 

5. Fronta je rozhraní mezi teplým a studeným vzduchem 

6. Teplá fronta vzniká, když teplý vzduch postupuje na místo studeného= dlouhý déšť. 

7. Studená fronta vzniká, když studený vzduch postupuje na místo teplého= krupobití,bouřky 

 



6.A   Výchova ke zdraví 

Opakování – Stres a jeho příčiny 

 

Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi 

skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. 

Podle této definice je stres odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzické, tak i psychické složky. 

Jinými slovy: stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoli výrazně působící 

zátěž – fyzickou nebo psychickou.  Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují 

přežití organismu vystaveného nebezpečí. 

V obecném pojetí pojem stres označuje reakci organismu na nadměrnou zátěž. 

Stres je odpověď našeho těla na zvýšené fyzické, emocionální či intelektuální požadavky. Horší 

forma stresu jsou deprese, které se už musí léčit a nesmí se podceňovat. 

Obvyklé stresové faktory (stresory) 

Následující výčet faktorů vyvolávajících stres není ani nemůže být úplný. Běžnými stresory v 

životě jsou: 

1. Fyzikální faktory: prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota. 
2. Psychické faktory: zodpovědnost (nezaplacené účty, nedostatek peněz), práce nebo škola 

(zkoušky, dopravní špička, termíny úkolů) nesplněná očekávání, věk. 
3. Sociální faktory: osobní vztahy (konflikt, nevěra, zklamání, týrání), životní styl (přejídání, 

nezdravé složení stravy, kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek spánku). 
4. Traumatické faktory: události (narození dítěte, úmrtí, znásilnění, válka, sňatek, rozvod, 

stěhování, chronické onemocnění, ztráta zaměstnání, ztráta životní role). 
5. Dětské faktory: vystavení stresu v raném věku může trvale zvýšit odpověď na stres, např. 

u týraných a zneužívaných dětí, školní zátěž, alkoholismus rodičů, přílišná náročnost 
rodičů. 

Příznaky stresu 

- únava, slabost 

- celková podrážděnost 

- poruchy spánku 

- průjem, zácpa 

- ztráta chuti na jídlo 

- zloba, vztek, pesimismus 

Stres může způsobit řadu onemocnění 

- vředy na zažívacím traktu 

- vysoký krevní tlak 

- onemocnění srdce, může vést až k infarktu 

- zažívací obtíže – nevolnost, zvracení 

- bolesti hlavy 

- riziko vzniku rakoviny 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kou%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek


 

Jak se stresu bránit: 

- pravidelně sportovat 

- myslet pozitivně 

- požádat druhé o pomoc, svěřit se 

- relaxační techniky, uvolnění 

- neuzavírat se před problémem 

 

 Zápis : 

Stres (tíseň, zátěž, tlak) 

Projevy stresu: 

- zrychlené dýchání 

- únava, slabost, celková podrážděnost 

- ztráta chuti na jídlo 

- nervozita, zloba, vztek, pesimismus 

- bolest břicha, hlavy, průjem 

- bledost (zrudnutí) 

 

Jak se stresu bránit: 

- pravidelně sportovat 

- myslet pozitivně 

- požádat druhé o pomoc, svěřit se 

- relaxační techniky, uvolnění 

- neuzavírat se před problémem 

 

 



Zamysli se a odpověz na otázky: 

1. Vysvětli, co si představuješ pod pojmem stres. 
2. Vyjmenuj několik faktorů (stresorů), které vyvolávají stres. 
3. Dostal jsi se někdy sám do stresové situace? Co bylo její příčinou? 
4. Vyjmenuj některé příznaky stresu. 
5. Jaká onemocnění může stres způsobit? 
6. Jak se stresu můžeme bránit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk   VI. tř.    18. 5. – 22. 5. 2020                                       Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví. Zasílám Vám tyto úkoly pro 

následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi email: 

evzen.tarasjuk@seznam.cz       

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

1. Tvořte věty. Make sentences: 

 

2. Tvořte věty. Místo obrázků napište slovy. 

1. I have got a   2. You have got a 3. He has got  

4.She hasn´t got a  5. It has got a 6. We haven´t got a  

3. Doplň správný tvar (is, am, are ) a vytvoř otázku. 
1.She……… a girl.    ………………………………? 
2. I …….. happy.    …………………………………? 
3. It ……… a car.    ………………………………..? 
4. We ……… sad.    ………………………………..? 
6.You ……..boys.    ……………………………….? 
7. He…….angry.    ……………………………….? 
8. They…….. pupils.    ……………………………….? 
9. You ……..hungry.    ……………………………….? 

4. Vyber správnou formu slovesa to be (am, is nebo are). Přelož věty.  Přepiš si do sešitu 

English.  

Hi. I is/am Jane. I are/am twelve. This is/are my brother Sam. He is/am ten. Elena am/is my 
sister. She am/is thirteen. We are/is from Australia. Scooty and Snowy is/are my dogs. Snowy 
is/are big and Scooty am/is small. They is/are my very good friends. 

5. Sestav slova a věty. Přelož věty.  Přepiš si do sešitu English.  

MYNAMEISTONYIAMABUTTERFLY 
IAMYOURFRIENDMYFRIENDISBUTTERFLYJACKIE 
HOWAREYOUIAMFINETHANKYOU 

 

 

 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


 

ŘEŠENÍ: 

1. It is a tiger. They are happy. Is she angry? 
2. I have got a book. You have got a pencil case. He has got three pencils. She hasn’t got 

a tiger. It has got a mask. We haven´t got a car. 
3.  

1.She is a girl.     Is she a girl? 

2. I am happy.    Am I happy? 

3. It is a car.     Is it a car? 

4. We are sad.    Are we sad? 

6.You are boys.    Are you boys? 

7. He is angry.    Is he angry? 

8. They are pupils.    Are they pupils? 

9. You are hungry.    Are you hungry? 

4. Hi. I am Jane. I am twelve. This is my brother Sam. He is ten. Elena is my sister. She is 
thirteen. We are from Australia. Scooty and Snowy are my dogs. Snowy is big and Scooty is 
small. They are my very good friends. 
5. MY NAME IS TONY. I AM A BUTTERFLY. I AM YOUR FRIEND. MY FRIEND IS BUTTERFLY JACKIE. 
HOW ARE YOU? I AM FINE, THANK YOU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 6. ročník 

(úkoly 18. 5. – 22. 5. 2020) 

 

• Tento týden si zopakujeme a procvičíme podstatná jména 

• Opět máte v rámečku základní informace, které už dávno znáte, jen pro připomenutí. 

• Níže pak jen pár úkolů do sešitu (udělejte, co zvládnete, stačí tři úkoly) 

• Každopádně stále procvičujte češtinu na webech, stačí chvilka denně: 

https://www.pravopisne.cz/ 

https://www.umimecesky.cz/ 

https://skolakov.eu/ 

http://ucirna.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

 

 

PODSTATNÁ JMÉNA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pravopisne.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/
http://ucirna.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php


Úkoly do sešitu: 

 

1. Slova v závorkách napište ve správném tvaru: 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 6A – 18. 5. – 24. 5. (R. Křístková) 

Zdravím všechny děti, které to ještě nevzdaly. 

Už víme, co je krychle, jak ji popisujeme i kreslíme, co je její síť, a jak spočítáme její povrch. Dnes si 

přečtete, jak spočítat objem krychle.  

Co je to objem, už víte z fyziky. 

 

Objem je v podstatě to samé jako obsah. Rozdíl je v tom, že zatím co obsah používáme v 2D prostoru 

(v rovině), objem je pro 3D prostor. Jak vidíš na obrázku, to co je v 2D čtverec, je ve 3D krychle. No a 

obsah/objem je to, co je uvnitř čtverce/krychle. Teda kolik je toho uvnitř. 

Když spočítáš počet čtverečků, ze kterých se skládá čtverec na obrázku, vypočítáš obsah tohoto 

čtverce. Když spočítáš krychličky, ze kterých je poskládaná krychle na obrázku, vypočítáš její objem. 

Pro připomenutí a také vysvětlení výpočtu objemu se podívej na toto video 

https://www.youtube.com/watch?v=gR12GCOIp8s 

 

-----------------------------------------------------------zápis do sešitu--------------------------------------------------------

OBJEM KRYCHLE 

V = a ∙ a ∙ a 

Objem krychle spočítám tak, že vynásobím délku, šířku a výšku krychle.  

Protože všechny stěny krychle jsou stejné čtverce, bude délka, šířka a výška krychle stejné číslo. 

Délka strany čtverce (hrany krychle) se značí malým a. 

Objem značíme velkým V. 

Jednotky objemu jsou jednotky krychlové – mm3 (milimetr krychlový), cm3 (centimetr krychlový), dm3 

(decimetr krychlový), m3 (metr krychlový), km3 (kilometr krychlový). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gR12GCOIp8s


Příklad: 

Spočítej objem krychle o hraně dlouhé 2 cm.   

a = 2 cm 

V = ? cm3 

 

…Stručně napíšu zadání 

V = a ∙ a ∙ a 

V = 2 ∙ 2 ∙ 2 

V = 8 cm3 

 

 

…Napíšu vzorec pro povrch krychle 

…Dosadím – místo a píšu 2 cm 

…Spočítám a napíšu jednotky 

 

ÚKOL: 

Spočítej povrch i objem krychle o hraně dlouhé 4 metry. 

 

-------------------------------------konec zápisu------------------------------------------------------------------------------- 

Naučte se vzorce pro výpočet povrchu i objemu krychle. Vyřešený úkol -vyfoťte a pošlete mi je na 

email rkristkova@seznam.cz nebo pošlete ve zprávě na FB. 

Za týden na viděnou. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rkristkova@seznam.cz


 

Vo- 6      úkoly na týden  18.5. – 24.5. 

 

Milé děti, dnes si uděláme jednoduchý pracovní list na téma Život ve škole.  

Odpověz do sešitu a potom zkontroluj. 

 

VE ŠKOLE 
 

 

1. V životě procházíme řadou sociálních skupin, kterou procházíme jako první?  
 

 

 

 

 

2. Se kterými sociálními skupinami nejčastěji přicházíme do styku? 
 

 

 

 

 

3. Jací členové tě ovlivňují ve škole? 
 

 

 

 

 

 

4. Za kým by ses obrátil v případě ŠIKANY? 
 



 

 

 

 

 

 

 

5. Ke stolu s židlemi napiš osoby, které na tebe mají ve škole vliv a napiš jejich jména 
 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 



Řešení 

 

 

VE ŠKOLE 
 

 

1. V životě procházíme řadou sociálních skupin, kterou procházíme jako první?  
 

 

Rodina 

 

 

2. Se kterými sociálními skupinami nejčastěji přicházíme do styku? 
 

 

Rodina, škola, zájmové kroužky 

 

 

3. Jací členové tě ovlivňují ve škole? 
 

 

Spolužáci, učitelé, kuchařky, uklízečky a spoustu dalších 

 

 

 

4. Za kým by ses obrátil v případě ŠIKANY? 
 

Výchovná poradkyně, třídní učitelka 

 



 

 

 

 

 

5. Ke stolu nakresli židle s osobami, které na tebe mají ve škole vliv. Pojmenuj jednotlivé 
osoby. 

 

 

 

 

        

 

                            

 

 

 

Tak jste na konci a vidíte, že to nebylo těžké. 

 

 

 



DĚJEPIS PRO 6. ROČNÍK – OPORA OD 18. 5. 2020 

 

V rámci opakování předchozích učiv jste měli vyřešit následující kvízy: 

ŘEŠENÍ 

Období egejské kultury, cca 2000 – 1100 př. n. l. (vyluštěním přesmyček dostaneš pojmy 

z období egejské kultury) 

1) KRÉTA = ostrov, na jehož území se rozvíjela řecká kultura nejdříve 

2) M Y K É N Y = město v pevninském Řecku, kde se řecká kultura rozvíjela později 

3) KNÓSSOS = město, podle něhož byl pojmenován nejslavnější řecký palác 

4) KYKLÓPSKÉ = název zdiva, které chránilo paláce 

5) ZEMĚTŘESENÍ = přírodní katastrofa, která v Řecku zničila spoustu památek 

 

TROJSKÝ KŮŇ 

Když trojský princ PARIS unesl krásnou HELENU, manželku spartského krále, shromáždili 

Řekové pod velením mykénského krále obrovské VOJSKO. Po celých devět let Řekové 

obléhali Tróju, drancovali její široké okolí, avšak Trója statečně odolávala. V DESÁTEM roce 

bojů navrhl Odysseus, aby se Řekové pokusili Tróju dobýt LSTÍ. Navrhl postavit velkého 

DŘEVĚNÉHO koně, v němž se ukryjí vybraní bojovníci. Do břicha dutého koně se ukrylo 

okolo třiceti řeckých bojovníků, ostatní Řekové spálili svůj tábor a odpluli z dohledu Trojanů. 

Další den RÁNO Trojané viděli před HRADBAMI svého města obrovského koně se vzkazem, 

že je to dar Řeků pro bohyni ATHÉNĚ. Trojané vzkazu uvěřili a koně vtáhli do města. Jakmile 

ale usnuli, vyskočili z útrob koně řečtí bojovníci, kteří otevřeli městskou BRÁNU, dali znamení 

dalším ukrytým vojákům a všichni společně pak vyvraždili všechny obyvatelé Tróji, ženy a děti 

vzali do OTROCTVÍ. 

 

   

 

 

 

 

VELKÁ ŘECKÁ KOLONIZACE A NEJMOCNĚJŠÍ ŘECKÉ STÁTY 

 

- hornatá krajina Řecka umožnila vznik malých států, tzv. POLIS – řecký městský stát 

(v Řecku nevznikl nikdy jednotný státní útvar, Řecko ovládalo velké množství malým 

států s různou mírou vlivu + přilehlé okolí, které jim poskytovalo např. obživu) 



- POLIS se stal politickým střediskem oblasti 

- obyvatelé států se nazývali OBČANÉ (měli práva i povinnosti) + existovalo i 

neplnoprávné obyvatelstvo (OTROCI) 

- základní právo: VOLIT a BÝT VOLEN 

- vzniká vrstva úředníků a bohaté aristokracie („urození“ lidé), občanství bylo dědičné 

- neplnoprávné obyvatelstvo tvořili cizinci a otroci, původní obyvatelé splynuli 

- v průběhu tzv. VELKÉ ŘECKÉ KOLONIZACE zakládali Řekové nové osady, tzv. 

KOLONIE (např. z důvodu chybějící zemědělské půdy), nové města – polis, původní 

město – METROPOLIS (existovaly silné vazby mezi těmito městy), kde: jižní Itálie, 

Sicílie, pobřeží Černého moře, jižní Francie a Španělsko… 

 

 

OPAKOVÁNÍ 

1. Co to byl tzv. POLIS, jak vznikal? 

2. Jak se říkalo obyvatelům těchto městských států? 

3. Jaká práva a povinnosti měli tito občané? 

4. Kdo neměl žádná práva? 

5. Proč došlo k řecké kolonizaci? 

6. Napiš alespoň 3 oblasti, kde Řekové kolonie vytvořili. 

7. KOLONIE je …    METROPOLE je … 

SPARTA A ATHÉNY 

 

Nejmocnějšími městskými státy té doby byly Athény a Sparta. 

 



Spartské zvyky byly přísné a orientované na výchovu vojáků. Všichni občané mužského 

pohlaví museli být plně zaměstnáni službou v armádě. Chlapci byli matkám odebíráni v sedmi 

letech a vychováváni společně ve velmi drsných podmínkách. Neměli zvláštní šat na zimu a 

byli živeni obilnou kaší. Mladí muži žili společně a byli vojensky cvičeni, lovili a dohlíželi na 

otroky, kteří za ně obstarávali všechnu práci, včetně obděláváni půdy. 

 

V Athénách vládla demokracie, tj. vláda lidu. Všichni občané měli právo navštěvovat měsíční 

shromáždění a rozhodovat o záležitostech města. Občané měli právo poslat politika do exilu – 

neboli ho ostrakizovat. To se stalo, když minimálně 4000 občanů napsalo politikovo jméno na 

ostrakon, což byl střep z rozbité keramiky. Občany byli ovšem pouze dospělí muži narození v 

Athénách, rozhodovací právo neměly ženy ani otroci. 

 

 

 


