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6. TŘÍDA                            učivo na týden: 25.5. – 29.5.2020 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Kaločová 

Email: KalocovaB@seznam.cz 

Skupina na Facebooku (pro 6.tou třídu) 

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

DŮLEŽITÁ INFORMACE: JE NUTNÉ ODEVZDÁVAT VŠECHNY VYPRACOVANÉ ÚKOLY. MŮŽETE 

VYUŽÍT SCHRÁNKU VE ŠKOLE NEBO ÚKOLY FOTIT A POSÍLAT NA MŮJ MESSENGER (JAK 

SPOUSTA Z VÁS DĚLÁ). POKUD VYPRACOVÁVÁTE DO SEŠITU – ZASE – BUĎ VYFOTIT A 

ANEBO SEŠIT PŘIJÍT ODEVZDAT KE KONTROLE (8 – 12 HODIN) DO ŠKOLY – musíme se 

domluvit, kdy si pro sešit znovu přijdete. 

Tyto domácí úkoly budou ve všech předmětech sloužit jako PODKLAD PRO HODNOCENÍ NA 

VYSVĚDČENÍ – tak si to zbytečně nepokazte.  

 

6. třída Anglický jazyk , Mgr,. David Otipka 

Od 25.5. 2020 do 29. 5. 2020  

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

Facebook: ibsenova otipka 

Tento týden si ověříme získané znalosti z minulého času prostého. Řešení souhrnu z minulé 

hodiny bude na začátku příštích pracovních listů. 

I. Jako testík na průběhový čas. 

1. Slovní zásoba: 

write: ______________    sing:___________________ 

read: ______________    clean:__________________ 

cook: ______________    take a photo:______________ 

drink : ______________    help:__________________ 

dance: ______________    drive:_________________ 

 

sleep:________________    tea:___________________ 

tidy:________________    coffee:________________ 

fly:_________________    coke:_________________ 

letter: _____________    postcard:______________ 

book:______________    newspaper:____________ 

 

https://www.facebook.com/groups/261056158245921/
mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz
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2. Oznamovací věta kladná. 

a)Přeložte: 

Ona teď čte knihu.  _____________________________ 

My píšu dopis.  _____________________________ 

Já jdu do kina.   ______________________________ 

On vaří.   ______________________________ 

Oni tančí.   ______________________________ 

b) Doplňte správný tvar slovesa to be a na volný řádek přeložte.  

I _____ drinking tea now.  _________________________ 

He ____ writing a letter now. __________________________ 

They ____ drinking coffee now. __________________________ 

You ____ dancing now.  __________________________ 

She _____  doing homework now. ___________________________ 

 

3. Záporná věta: 

a) Přeložte tyto věty 

On  teď nepíše pohlednici.  ______________________  

Já teď nečtu noviny.   ______________________ 

Ona se teď nedívá na televizi. ______________________ 

My neděláme domácí úkol.  ______________________ 

Oni teď nejdou do kina.  ______________________ 

b) Napiš zkrácený tvar slovesa to be v záporu. 

She is not writing a letter now.  ________________________ 

They are not drinking coffee now. ________________________ 

I am not dancing now.   ________________________ 

We are not our doing homework now. ________________________ 

I am not going to cinema.  ________________________ 

 

4. Otázka: 

a) Přelož tyto věty. 

Píšeš teď dopis?  __________________________ 

Jdete teď do kina?  __________________________ 

Vaří ona večeři?  __________________________ 

Čteš teď ten časopis?  __________________________ 

Pije on teď tu kávu?  __________________________ 

 

b) Dejte tato slova do správného pořadí a utvořte otázku. 

tea drinking now  they are ?   ______________________________ 

writing a now letter is she?   ______________________________ 

 drinking they coffee now are?  _______________________________ 
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is she dancing now?    _______________________________ 

we now doing our homework are?  _______________________________ 

 

 

 

Úkoly do dějepisu 6. ročník 25. - 29. 5. 2020 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 

 
 

Tento týden Vás čeká OPAKOVÁNÍ – TEST. Tento Test byste měli všichni odevzdat, 

jelikož bude sloužit jako podklad pro známku na vysvědčení. Pokud máš možnost tisku 

– vytiskni si tento test, vyplň a odevzdej do schránky ve škole nebo na papír napiš 

odpovědi (např.: 1c, 2b…) – nezapomeň vyplnit své jméno. 
 

 1) Jak se nazývají dvě významné řeky v Mezopotámii? 

  a) Ganga, Brahmaputra 

  b) Eufrat, Nil 

  c) Eufrat, Tigrid 

 

 2) V Mezopotámii se zapisovalo 

  a) do tabletu 

  b) na papyrus 

  c) do hliněných tabulek 

 

 3) Řeka v Egyptě se jmenuje 

  a) Rýn  

  b) Nil 

  c) Dunaj 

 

 4) Nejvyšší panovník v Egyptě byl 

  a) Faraon 

  b) Císař 

  c) Král 

 

 5) Které z těchto moří oblévají břehy Řecka?  

  a) Černé moře, Bílé moře 

  b) Ligurské moře, Tyrhénské moře 

  c) Egejské moře, Iónské moře 

 

 6) Jak se jmenoval městský stát, který měl první profesionální armádu světa? 

  a) Athény 

  b) Sparta 

  c) Persie 

 

 7) Jak se jmenoval nejvýznamnější král vládnoucí na Krétě? 

  a) Hektor 

  b) Minos 

  c) Ikaros 

 

 8) Jaké zní jméno nejvyššího řeckého boha ? 

  a) Hefaistos 

  b) Poseidon 

  c) Zeus 

 

 9) Kdo byl Odysseus? 

  a) Král z ostrova Ithaka 
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  b) přemožitel Ahchilea v boji u Tróje 

  c) Homérův hrdina 

 

 10) Zakroužkuj správnou odpověď: 

  Pythagoras = matematik     ano  ne 

  Archimedes=fyzik  ano  ne 

  Platon = filosof   ano  ne 

  

 11) Ovlivnila kultura starověkého Řecka naši novodobou kulturu? 

      Zakroužkuj správnou odpověď.                ano  ne  trochu 

 

 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika 

6. třída Mgr. David Otipka 

Kdy: od 25.5. – 29. 5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku:a)Co je to sociální síť? b) Uveďte příklad . 

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

 

JČ pro 6.třídu  25.- 29.5.2020 

Mgr. Matylda Richterová 

 

1. Řešení TESTu ( správné odpovědi jsou ZVÝRAZNĚNY !)  z minulého týdne : 
 

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 

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz
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                  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 

                     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 
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                   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 

2. Nyní si ještě připomeneme správný význam cizích slov ( z úkolů v 9.týdnu) : 

imunita- obranyschopnost organismu, odolnost 

agresivita- nepřátelské, útočné jednání 

asertivita- schopnost prosadit názor bez narušení práv ostatních 

hermafrodit- obojetník, živočich produkující vajíčka i spermie 

adaptace- přizpůsobení ( podmínkám) 

diskriminace- odepření práva jedincům z důvodů rasy, pohlaví, náboženství.. aj. 

marketing- uspokojování potřeb a přání zákazníků 

globalizace- mezinárodní obchod, migrace i šíření informací 
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interakce- vzájemné působení dvou i více činitelů 

handicap- postižení, nevýhoda ( fyzická, psychická i kombinovaná) 

identifikace- zjišťování totožnosti, rozeznávání 

resustitace- oddálení smrti, zamezení nevratného poškození 

sebereflexe- sebepozná(vá)ní, sebezamyšlení, sebehodnocení 

rezignace- odstoupení, odevzdanost, pasívní apatie, bezmoc.. 

 

Příště si ještě připomeneme díla o přátelství člověka a zvířete ( zvířat) ! 

 

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

IVP  

25.5. – 29.5.2020                                                                                        

Rupec S 

Písemné sčítání a odčítání – opakování 
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Pokuste se do sešitu vypracovat příklady 11, 34, 20 

Řešení: 

20. 

        6 905      9 415 

        2 207     -1 806 

        9 112      7 609 
 

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

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

chybu, pokus se ji opravit. 

27Aa)   24     b)   56      c)   32     d)   53     e)   20 

    Ba)   26     b)   46      c)   52     d)   23      e)   30 

13a)   1 689 – 765 = 924   b)   9 019 – 3 369 = 5 650   c)   9 000 – 2 999 = 6 001 

14Aa)   324 – 213 = 111          Ba)   436 – 324 = 112 

       b)   815 – 627 = 188            b)   516 – 228 = 288 

       c)   4 240 – 255 = 3 985       c)   8 320 – 335 = 7 985 

       d)   6 714 – 3 519 = 3 195   d)   7 625 – 4 528 = 3 097  

 

mailto:uc.rupec.s@seznam.cz
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Matematika VI. tř. 25.5. – 29.5.2020                                                        Rupec S 

Desetinná čísla – násobení 10, 100, 1 00 - opakování 
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Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 2 3, 4, 5 

Řešení: 

2a)   7,6 . 10 = 76         c)    10 . 25,62 = 256,2 

4a)   5,2 . 100 = 520     b)   1 000 . 7,32 = 7 320   

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

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

chybu, pokus se ji opravit. 

19a)   8,9 + 0,35 – 0,9 = 8,35     b)   0,32 + 1,68 – 0,3 = 1,7 

    c)   5,14 + 0,26 – 0,1 = 5,3     d)   9,16 – 0,9 – 2,26 = 6 

    e)   6,15 + 4,25 – 2,15 = 8,25  f)    24,71 – 2,29 + 2,59 = 25,01 

    g)    9,7 – (3,5 + 1,2) = 5         h)   8,42 – 2,2 – 1,02 = 5,2 

 

14Aa)   56,248 – 39,871 = 16,377      Ba)   74,346 – 58,962 = 15,384 

       b)   3,2468 – 2,3516 = 0,8952        b)   4,3579 – 3,4625 = 0,8954 

       c)   4,23 – 2,6137 = 1,6163             c)   5,34 – 3,4236 = 1,9164 

       d)   52,1 – 17,0235 = 35,0765         d)   63,2 – 14,0124 = 49,1876 

 

22a)   23,064            68,129            6 

            1,825          -   3,2314        - 0,891 

            0,27               64,8976          5,019 

          25,159 

 

 

6. třída  -  výchova k občanství (V. Göbel), 25. - 29. 5. 2020 

 

řešení minulého úkolu -  

-Bruncvík (zvaný též Brunclík) je postava, o níž vyprávějí české báje a  

mailto:uc.rupec.s@seznam.cz
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  jeho socha je umístěna na Karlově mostu v Praze.  

-Původním znakem Českého knížectví byla svatováclavská plamenná orlice. 

 

shrnutí minulého učiva 

- státní symboly jsou to předměty, které si stát určuje, aby ho označovaly 

- státní  symboly vycházejí z tradic státu a každý stát reprezentují 

 

nové učivo 

STÁTNÍ  SYMBOLY 

 

Českých státních symbolů je celkem sedm: 

1) velký státní znak,  2) malý státní znak, 3) státní barvy (trikolora), 4) česká vlajka, 

5) vlajka prezidenta republiky (standarta), 6) státní pečeť, 7) česká státní hymna 

 

- dnes se podíváme na velký a malý státní znak  
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úkol 1: Ve velkém státním znaku ČR jsou znaky tří našich historických zemí, poznáš kterých? 

      

                                                           

1) ……………………….                     2)..……………………..                      3)………………………. 

 

 

úkol 2: Poznáš státní znaky našich sousedů? 

 

                             

1)……………………...           2)………………………….           3)……………………....        4)……………………….…. 
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Fyzika VI. tř., 25. - 29. 5. 2020, vyučující Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula 

 

2) Procvičování 
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Čas, s. 32 - 34 
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PŘÍRODOPIS (25.5. – 29.5.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

 

Viry  - pokuste se doplnit chybějící slova.  

Viry jsou…………………………….…organismy.  

Viry jsou parazité…………………………………  

Proniknou do buňky kde se…………………………………..až je buňka natolik 

napěchovaná viry, že buňka …………………………………..a viry napadají 

další……………………………………..  

Viry jsou velmi malé organismy, které lze vidět pouze pod 

elektronovým …………………………  

Viry jsou původci nemocí jako např.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………  

Virus HIV způsobuje nemoc ………………………………………..  

Možnosti přenosu viru HIV jsou:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………  

 

Bakterie  

Na rozdíl od virů jsou bakterie jednobuněčné, takže jejich tělo tvoří………………….. 

Jsou ………………………….. než viry.  

Bakterie mají ………………………………….nebo…………………………….tvar buňky.  

Buňka bakterií ještě nemá pravé buněčné ……………………………  

 

ŘEŠENÍ  

Viry  

Viry jsou nebuněčné organismy.  
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Viry jsou parazité buněk.  

Proniknou do buňky, kde se namnoží až je buňka natolik napěchovaná viry, že buňka  

praskne a viry napadají další buňky.  

Viry jsou velmi malé organismy, které lze vidět pouze pod elektronovým mikroskopem.  

Viry jsou původci nemocí jako např. chřipka, klíšťová encefalitida, neštovice…  

Virus HIV způsobuje nemoc AIDS.  

Možnosti přenosu viru HIV jsou krví, pohlavním stykem, z matky na plod 

Bakterie  

Na rozdíl od virů jsou jednobuněčné, takže jejich tělo tvoří buňka.  

Jsou větší než viry.  

Bakterie mají kulatý nebo tyčinkovitý tvar buňky.  

Buňka bakterií ještě nemá pravé buněčné jádro.  

 

 

 

ZEMĚPIS (25.5. -29.5) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

OPAKOVÁNÍ SOPEČNÁ ČINNOST 

1) Do mapy zakreslete následující sopky – pokud vypracováváš do sešitu, pokus se udělat 

náčrtek mapy a zakreslit. Pomoz si s internetem.  

 

a. Etna  b. Hekla  c. Manua Kea  d. Fujisan 

e.    Krakatoa  f. Ključevskaja  g. Colima  h. Stromboli 
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2) K šipkám u obrázku přiřaďte pojmy označující části sopky – pokud vypracováváš do sešitu, 

obrázek si překresli. 

 

3) Využijte informací z tabulky a odpovězte na otázky: 

Sopka Výbuch (Kdy?) Oběti Lokalizace (stát) Činná/nečinná 

Laki 1783 Přibližně 10 000 Island činná 

Tambora 1815 přibližně 90 000 Indonésie činná 

Nevado del Ruiz 1985 Přibližně 22 000 Kolumbie činná 

Vesuv 79 Přibližně 16 000 Itálie činná 
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Krakatoa 1883 Přibližně 35 000 Indonésie činná 

Zdroj (Sopka) 

a. Výbuch které sopky zahubil nejvíce lidí? –__________________________________________ 

b. Která ze zmíněných sopek vybuchla nejdříve? A kde ji najdeme? – __________; ___________ 

c. Vypište z tabulky sopky nacházející se v Asii? –  _____________________________________ 

d. Jaké sopky vybuchly v 19. století? – _______________________________________________ 

e. Srovnejte výbuch sopek Krakatoa a Vesuv? –  _______________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Řešení 

1) Do mapy zakreslete následující sopky: 

a. Etna  b. Hekla  c. Manua Kea  d. Fujisan 

e.    Krakatoa  f. Ključevskaja  g. Colima  h. Stromboli 

 

2)  
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3)  

a. Výbuch které sopky zahubil nejvíce lidí? – Tambora 

b. Která ze zmíněných sopek vybuchla nejdříve? A kde ji najdeme? – Vesuv; Itálie 

c. Vypište z tabulky sopky nacházející se v Asii? – Tambora, Krakatoa 

d. Jaké sopky vybuchly v 19. století? – Tambora a Krakatoa 

e. Srovnejte výbuch sopek Krakatoa a Vesuv? – Výbuch sopky Krakatoa zahubil více než dvakrát 

tolik lidí než výbuch Vesuvu. Erupce těchto sopek od sebe odděluje více než 1800 let. Navíc 

obě sopky jsou od sebe hodně vzdálené, protože Vesuv najdeme v Itálii a Krakatou 

v Indonésii.  

 

 

ETICKÁ VÝCHOVA (25. – 29.5.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

 

POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ VZORY V ŽIVOTĚ 
 
Shlédni video s populárním agentem Kixem a poté Tě čeká jednoduchý úkol. 

https://www.youtube.com/watch?v=fZYq4mlWfa0 
 
ÚKOL: Napiš krátkou úvahu o tom, kdo je pro Tebe v životě vzorem a proč (alespoň na půl 
stránky).  
 
 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (25. – 29.5.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

OPAKOVÁNÍ: ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA 

1. Pořádně se zamysli, sepiš všechny potraviny včetně tekutin, které si zkonzumoval/a 

předchozí den. 

2. Pokus se vypracovat jídelníček na jeden den, tak jak by měl dle zásad zdravého 

stravování vypadat. Vložím Ti níže příklad. Víš, že by se mělo jíst pravidelně (5x denně – 3 

hlavní jídla, 2 svačinky), hodně zeleniny a ovoce, nejíst zbytečně pochutiny (brambůrky, 

čokolády), prokládat netučným masem s přílohou, hodně tekutin.  

UKÁZKA JÍDELNÍČKU: 

Snídaně 

https://www.youtube.com/watch?v=fZYq4mlWfa0
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Ovesná kaše: 30 g ovesných vloček uvaříme ve 250 ml mléka, navrch dáme trochu 

kakaa s cukrem. 

Přesnídávka 

100 g jablka a 100 g mrkve. 

Oběd 

Zapečený pstruh s jablky: Menšího vykuchaného pstruha (do 200 g) osolíme, okořeníme, 
potřeme česnekem a dáme do zapékací misky. Pstruha obložíme pokrájenými jablky a 
dáme zapéct do trouby. Jako přílohu podáváme vařené brambory (150 g) a salát z 
čínského zelí (200 g). 

Svačina 

150 g jogurt polotučný bílý (Klasik) a 30 g Knuspi (4 ks). 

Večeře 

Obložený talíř: 60 g celozrnného žitného chleba, 30 g drůbeží šunky, 30 g Eidamu (30% 
tuku v sušině), 200 g zeleninového salátu (z hlávkového zelí, rajčat a okurky). 

 

Tak co? Jak moc se liší tvůj jídelníček od jídelníčku sestaveného dle zásad zdravé výživy?  

 


