
6. TŘÍDA                            učivo na týden: 1.6. – 5.6.2020 

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.  

TENTO TÝDEN VÁS ČEKAJÍ POSLEDNÍ DOMÁCÍ ÚKOLY – JEDNÁ SE O SHRNUTÍ UČIVA ZA 

OBDOBÍ DOMÁCÍ VÝUKY.  

OD 8.6. BUDOU VE ŠKOLE PROBÍHAT KONZULTAČNÍ HODINY – VAŠE ÚČAST BUDE 

DOBROVOLNÁ – KDO MÁ ZÁJEM NAVŠTĚVOVAT TYTO HODINY NECHŤ MĚ KONTAKTUJE – 

PODÁM DALŠÍ INFORMACE BEZ KTERÝCH BY ŠKOLA NEMOHLA BÝT NAVŠTĚVOVÁNA! 

NĚKTEŘÍ ŽÁCI BUDOU VYZVÁNÍ ABY SE DOSTAVILI DOŘEŠIT ZNÁMKY NA VYSVĚDČENÍ.  

 

PŘÍRODOPIS (1.6 – 5.6.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Facebook: Barča Kaločová 

SHRNUTÍ UČIVA – O ČEM BYCHOM MĚLI MÍT PŘEHLED ZA OBDOBÍ DOMÁCÍHO VYUČOVÁNÍ – VE 

ZKRATCE – VŠE BYLO DETAILNĚ POPSÁNO V MINULÝCH TÝDNECH  

ÚKOL: DODĚLAT VEŠKERÉ PŘEDCHOZÍ DOMÁCÍ ÚKOLY – ZOPAKOVAT VŠECHNO UČIVO Z TOHOTO 

SHRNUTÍ 

1. ŘÍŠE HOUBY (kvasinky, plísně, houby s plodnicí, lišejníky) 

Houby s plodnicí:  

 Jedlé - klouzek modřínový, kozák březový, hřib žlutomasý, křemenáč osikový, 

hřib hnědý, hřib smrkový, liška obecná, hlíva ústřičná, bedla vysoká, ryzec 

pravý, pýchavka obecná, václavka obecná, ucho jidášovo  

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


 Nejedlé – hřib žlučník, troudnatec kopytovitý 

 Jedovaté – muchomůrka zelená, muchomůrka červená, muchomůrka 

tygrovaná, závojenka olovová 

- Stavba těla a rozmnožování (klobouk, rourky, lupeny, prsten, třeň, podhoubí, 

pochva, výtrusy) 

- Mykorhiza – symbióza houby s kořeny stromů 

- Pravidla pro sběr hub 

2. LIŠEJNÍKY (organismy složené z houby a řasy) 

- Symbióza (prospěšné oboustranně výhodné soužití) 

- Tělo lišejníku – stélka – má příchytná vlákna k přichycení k podkladu 

- Výskyt – kmeny stromů, kamenů, orientace na sever (velmi nehostinná místa), 

čisté životní prostředí 

- Zástupci – terčník zední, terčovka bublinatá, dutohlávka sobí, mapovník 

zeměpisný 

- Využití: léčiva, barviva 

3. ŘÍŠE PRVOCI (jednobuněční, pohyb pomocí brv, panožek, bičíků) 

- Způsob života: 

 Parazité – parazitují, využívají (měňavka velká, zimnička – úplavice – 

nemoc) 

 konzumenti – jen spotřebovávají (trepka velká) 

 konzumenti i producenti – spotřebovávají i produkují kyslík (krásnoočko, 

trypanozoma spavičná – spavá nemoc – moucha tse tse přenašeč) 

- Výskyt: vodní prostředí, uvnitř těl živočichů 

4. PLOŠTĚNCI (ploštěnky, tasemnice, motolice) 

- Způsob života – parazité (tasemnice, motolice jaterní), konzument (ploštěnka) 

- Výskyt: vodní prostředí nebo uvnitř těl živočichů 

- Rozmnožování: obojetníci (hermafrodité – mají samčí i samičí pohlavní buňky), 

líhne se larva z vajíčka (tasemnice, motolice) nebo rovnou nový jedinec 

(ploštěnka) 

- Trávicí soustava: ústní otvor zároveň vylučovací otvor, pouze tasemnice se živí 

celým povrchem těla 

5. ŽAHAVCI (medúzy, nezmaři, sasanky a koráli) 

- Způsob života: mají žahavé buňky, pomocí kterých loví 

- Výskyt: vodní prostředí (slané i sladké (nemar) 

- Rozmnožování: pohlavně i nepohlavně (nezmar – pučení – na těle vyroste nový 

jedinec), střídání přisedlého a pohyblivého stádia přes larvu 

- Trávicí trubice: přijímací a zároveň vyvrhovací otvor (láčka) 

- Dýchání: celým povrchem těla 

6. HLÍSTI (nitkovci – svalovec stočený, škrkavice – škrkavka dětská a roup dětský, 

háďátka – háďátko řepné) 

- Způsob života: žijí ve vodě a v půdě, někteří parazitují v tělech živočichů  



- Rozmnožování: samci a samice odděleného pohlaví, vývin přes vajíčko a larvu 

 

ZEMĚPIS (1.6. – 5.6.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Facebook: Barča Kaločová 

SHRNUTÍ UČIVA – O ČEM BYCHOM MĚLI MÍT PŘEHLED ZA OBDOBÍ DOMÁCÍHO VYUČOVÁNÍ – VE 

ZKRATCE – VŠE BYLO DETAILNĚ POPSÁNO V MINULÝCH TÝDNECH  

ÚKOL: DODĚLAT VEŠKERÉ PŘEDCHOZÍ DOMÁCÍ ÚKOLY – ZOPAKOVAT VŠECHNO UČIVO Z TOHOTO 

SHRNUTÍ 

1. HYDROSFÉRA (vodní obal Země) 

- Oceánská (97%), pevninská voda (3%) – množství na Zemi 

 Pevninská 

povrchová – vodní toky – řeky, potoky, vodní nádrže – přirozené – jezera a 

bažiny – umělé – přehrady a rybníky 

podpovrchová – půdní a podzemní, mezi nepropustnými horninami 

voda v ledovcích – pevninské a horské ledovce 

 Oceánská (světový oceán – tichý, atlantský, indický, severní ledový, jižní 

ledový) 

- Průliv, průplav, vnitřní a okrajová moře 

- Skupenství vody – pevné (led, sníh, kroupy), kapalné (déšť), plynné (vodní pára) 

- Malý vodní oběh (jen nad pevninou nebo jen nad oceánem), Velký vodní oběh 

(výměna nad oceánem a pevninou) 

- Pohyby v oceánech – studené a teplé mořské proudy (Golfský proud) – jejich 

rozmístění, příliv, odliv, vlnění 

- Pohyby vody na pevnině – vodní toky 

- Průtok, úmoří, povodí, rozvodí 

- Významné vodní toky v ČR (Vltava, Labe, Odra, Ostravice, Dyje, Svratka, 

Berounka, Lužnice, Otava, Úslava, Radbúza, Úhlava, Bečva, Morava… - slepé mapy 

na internetu) 

- Významné vodní nádrže (přehrady – Vltavská kaskáda, Morávka, Šance, Kružberk, 

Slezská Harta, jezera – černé a čertovo, rybníky – Rožmberk, Svět) 

2. PEDOSFÉRA (půdní obal Země) 

- Vznik půdy – zvětráváním (rozrušováním nerostů a horniny) pomocí 

půdotvorných činitelů (rostliny, voda, vítr, mráz, živočichové, střídání teplot) 

- Živá a neživá složka půdy 

 Živá - kořeny živých rostlin, živočichové a mikroorganizmy 

 Neživá – zvětralá část hornin, půdní voda, půdní vzduch 



- PŮDNÍ DRUHY (dle velikosti zrníček) 

 Půdy písčité – lehké, málo úrodné 

 Půdy hlinité – nejúrodnější 

 Půdy jílovité – těžké, mají málo vzduchu, méně úrodné 

- PŮDNÍ TYPY (dle rozložení živin, vody, zrnitostí – dle půdních horizontů – různé 

barvy půdy) 

 Černozemě – nejúrodnější, půdy nížin, vysoký obsah humusu (odumřelé 

části těl rostlin a živočichů) 

 Hnědozemě – ve vyšších nadmořských výškách, středně úrodné 

 Podzolové půdy – méně úrodné, půdy pahorkatin a hor 

3. PODNEBNÉ PÁSY A PŘÍRODNÍ KRAJINY – jen úvod do problematiky 

- Rovníkový pás (tropický deštný les) 

- Podrovníkový pás (tropické střídavě vlhké lesy) 

- Tropický pás (pouště a polopouště, savany) 

- Subtropický pás (vždyzelené tvrdolisté dřeviny a keře) 

- Mírný pás (stepi, lesostepi, smíšené lesy, jehličnaté lesy, tajgy) 

- Subarktický, subantarktický pás (tundry a lesotundry) 

- Arktický a antarktický (mrazové pustiny, trvalé zaledněné krajiny) 

 

ETICKÁ VÝCHOVA (1.6. – 5.6.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Facebook: Barča Kaločová 

SHRNUTÍ UČIVA – O ČEM BYCHOM MĚLI MÍT PŘEHLED ZA OBDOBÍ DOMÁCÍHO VYUČOVÁNÍ – VE 

ZKRATCE – VŠE BYLO DETAILNĚ POPSÁNO V MINULÝCH TÝDNECH  

ÚKOL: DODĚLAT VEŠKERÉ PŘEDCHOZÍ DOMÁCÍ ÚKOLY – ZOPAKOVAT VŠECHNO UČIVO Z TOHOTO 

SHRNUTÍ 

1. PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ – společností pozitivně přijímáno, je v souladu s požadovanými 

společenskými normami a hodnotami, vede k pomoci druhým lidem, kdy člověk nepřináší 

užitek pouze sobě ale i ostatním 

2. ZEMĚ TŘETÍHO SVĚTA A BÍDA SVĚTA – rozvojové země se špatnou ekonomickou situací, pojí 

se s tím i špatné politické, vzdělávací, zdravotnické problémy (Asie, Afrika) 

3. OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST – význam, hodnoty 

4. ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ – chování, kdy je jedinec schopen prosazovat zdravě svůj názor, je 

schopen přijímat i jiné názory a vhodně a slušně na ně reagovat, je to schopnost jasně a 

vyjádřit a prosadit naše myšlenky a názory, aniž bychom narušovali práva ostatních lidí 

5. AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ – opak asertivního chování, jedinec prosazuje své názory a myšlenky, 

nezajímá ho, že někdo jiný může mít jiný názor, ostatní lidé ho nezajímají, vše dělá čistě pro 

svůj prospěch 

6. ZÁSADY SPRÁVNÉ KOMUNIKACE 



VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (1.6. – 5.6.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Facebook: Barča Kaločová 

SHRNUTÍ UČIVA – O ČEM BYCHOM MĚLI MÍT PŘEHLED ZA OBDOBÍ DOMÁCÍHO VYUČOVÁNÍ – VE 

ZKRATCE – VŠE BYLO DETAILNĚ POPSÁNO V MINULÝCH TÝDNECH  

ÚKOL: DODĚLAT VEŠKERÉ PŘEDCHOZÍ DOMÁCÍ ÚKOLY – ZOPAKOVAT VŠECHNO UČIVO Z TOHOTO 

SHRNUTÍ 

1. ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY, VLIV NA ZDRAVÍ 

- pozitivní vliv hygieny na zdraví 
- mytí rukou před jídlem, po wc, po příchodu domů apod… 
- pravidelná hygiena dutiny ústní 
- pravidelná hygiena celého těla – každý den 
- výměna spodního prádla a pravidelné praní oblečení a povlečení 
 

  2.     INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ 

- onemocnění, které se přenášejí často a velmi rychle na ostatní jedince 
- mohou být bakteriální a i virové 
- zásady ochrany před infekcemi – hygienická opatření, časté mytí rukou, vyhýbání se místům 
s velkým počtem lidí, rouška, zvýšit příjem vitamínů, dostatek spánku, správná životospráva 
 

3.       ZÁSADY ZDRAVÉ ŽIVOTOSPRÁVY 

         - Vyvážený jídelníček, pravidelnost stravy (správný poměr tuků, cukrů a bílkovin) 
         - dostatek tekutin (neslazené nápoje – čaje, minerálky, voda z kohoutku) 
         - vyhnout se konzumace alkoholu, nadměrných cukrů, tučných jídel, smažených jídel, nekouřit 
 
  

  

 

 6. třída Anglický jazyk , Mgr,. David Otipka 

Od 1.6. 2020 do 5.6. 2020  

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

Facebook: ibsenova otipka 

I. Opakování „ Shrnutí“ 

Minulý týden jsme si formou testu shrnuly přítomný čas průběhový 

Tento týden si shrneme látku popis člověka a popis cesty + názvy budov. 

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz


1) Popis člověka 

Pomoc s gramatikou: Slovesa to be 

Zopakujte si správné tvary slovesa to be: zvýrazněno tučně. 

I am Já jsem 

You are Ty jsi /Vy jste   

He  is  On je 

She is  Ona je 

It is  To je 

We  are My jsme 

They are Oni jsou 
 

Oznamovací věta- kladná Oznamovací věta - zápor Otázka 

I am I ´m not Am I…? 

You are You aren´t Are you…? 

He is He isn´t Is he…? 

She is She isn´t Is she…? 

It is It isn´t Is it…? 

We  are We  aren´t Are we …? 

They are They aren´t Are Theky…? 

I. Slovíčka: Napište do sešitu a přeložte. 

hair=___________  body=_____________ head= __________________ 

bald=___________  beard=____________ curly=_________________ 

tall=____________  short=_____________ slim_______________ 

fat=__________   

 

 

II. Přeložte z angličtiny do češtiny. Přepište do sešitu 

1) I am tall._________________________________________ 

2) She is short and fat. ________________________________ 

3) He is tall and slim.____________________________________ 

4) We are slim.________________________________________ 

5) They are fat and tall.___________________________________ 

 

III. Přeložte z angličtiny do češtiny. Přepište do sešitu 

1) Paul is short.___________________________________________ 

2) Peter is short and slim.____________________________________ 

3) You aren´t tall and fat._____________________________________ 

4) I ´m not tall._____________________________________________ 

5) She isn´t fat.____________________________________________ 

6) Are you slim?__________________________________________ 



7) Is he fat?_____________________________________________ 

IV. Do příští hodiny si zopakujte tato slovíčka:  

 
 

 

Sloveso have got: 

Zopakujte  si správné tvary slovesa to be: zvýrazněno tučně. 

I have got Já mám 

You have got Ty máš/Vy máte   

He  has got On má 

She has got Ona má 

It has got To má 

We  have got My máme 

They have got Oni mají 



 

Oznamovací věta- kladná Oznamovací věta - zápor Otázka 

I have got… I haven´t got… Have I got…? 

You have got… You haven´t got… Have you got…? 

He has got… He hasn´t got… Has he got…? 

She has got… She hasn´t got… Has she got…? 

It has got… It hasn´t got… Has it got…? 

We  have got… We  haven´t got… Have we got…? 

They have got… They haven´t got… Have They got…? 

 

 

 

 

1 c) Popiš několika větami tyto postavy (napiš do sešitu)  

A)

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

B) 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Přepiš text do sešitu.Podle textu nakresli postavu (člověka) 

Hi, I am Diana.I am girl. I ´m short and slim. I ´ve got short blond hair and big green eyes.  

 

  

2)  Město , popis cesty: 



2 a) Přeložte tato slovíčka: 

Česky anglicky 

kostel:  

pekařství:  

restaurace:  

kino:  

supermarket  

policejní stanice::  

nemocnice:  

řeznictví:  

obchod z mazlíčky:  

květinářství:  

divadlo:  

Opposite  

Next to   

Between  

In front of   

Behind  

 

 

2 b) Přeložte tyto věty: 

Restaurace je vedle kina.____________________________________________________ 

Kino je naproti nemocnice.___________________________________________________ 

Pekařství je mezi květinářstvím._______________________________________________  

Kostel je za policejní stanici.__________________________________________________ 

Divadlo je naproti supermarketu.______________________________________________ 

 

2 c)Přeložte tyto věty 

 



 
1) The swimming pool is opposite the police station. 

_________________________________________  

2) The police station is between the toy shop and the pub. 

__________________________________ 

3) The pub is on left side the café 

___________________________________ 

4) The swimming pool is between the church and the bank. 

_________________________________________ 

5) The florist´s is behind swimming pool. 

_____________________________________ 

6) The bank is opposite the pub 

_____________________________________ 

7) The is church opposite the toy shop. 

_____________________________________ 



 

Fill name buildings: 

1) The baker´s is opposite the café. 

________________________________  

2) The café is between the theatre and the museum. 

______________________________________ 

3) The museum is on right side the café. 

______________________________________ 

4) The baker´s is between the library and the restaurant. 

_____________________________________ 

5) The hospital is behind baker´s. 

_____________________________________ 

6) The Museum is opposite the Library. 

_____________________________________ 

7) The theatre is opposite the restaurant. 

_____________________________________ 

 

Fyzika VI. tř., 1. - 5. 6. 2020, vyučující Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula 

 



 

2) Přehled učiva, probraného od 11.3. 2020 

Teplotní roztažnost těles, čas, síla působící na těleso. 

 

3) Další procvičování probraného učiva 



 

 

 

 

 



Matematika VI. tř. 1.6. – 5.6.2020                                                         Rupec S. 

Zkusíme si zopakovat a vyřešit některé úkoly z minulých týdnů. 

1. Rozhodni, které z očíslovaných polokruhů můžeme připojit 

k prvnímu polokruhu bez čísla, aby byl vzniklý obrázek osově 

souměrný podle svislé osy. 

 

2. Vypočítej velikost třetího vnitřního úhlu trojúhelníku. 

 

   a) =                        b) =                        c) =                      d) = 

3. Narýsuj trojúhelník ABC a označ jeho výšky. 

ABC má délky stran a = 65 mm, b = 50 mm, c = 70 mm 



Vypočítej písemně: 

632,841 + 245,138 =              56,248 – 39,871 = 

42,631 + 0,539 =                        4,23 – 2,6137 =     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vypočítej: 

    8,2 . 10 =                          2,6 . 1000 =              

5,63 . 100 =                        1000 . 0,08 = 

9,7 . 1000 =                          7,48 . 100 = 

 

 

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

1.6. – 5.6.2020                                                                                        Rupec S 

Zkusíme si zopakovat a vyřešit některé úkoly z minulých týdnů. 

1. Jsou útvary na obrázku osově souměrné podle osy o ? 

a) 

 

Ano 

Ne 



b) 

 

Ano 

Ne 

c) 

 

Ano 

Ne 

2. Vypočítej velikost třetího vnitřního úhlu trojúhelníku. 

a) α = 40°, β = 80°, γ = 

b) α = 47°, β = 122°, γ = 

c) α = 58°, β = 32°, γ = 

3. Počítej zpaměti: 

580 + 190 =                440 + 660 =                860 + 150 = 

660 + 460 =                790 + 250 =                890 + 700 = 

 

 

 

4. Vypočítej písemně (pod sebou): 

3 460 + 2 800 =        1 670 + 5 680 =      2 645 + 473 + 79 + 686 + 2 958 = 

7 390 – 3 800 =        8 250 – 5 980 =      7 514 – 4 509 =   

 

 

 



JČ pro 6.třídu  1.- 5. 6 .2020 

Mgr. Matylda Richterová 

Dnes si připomeneme, co všechno jsme si zopakovali v době tzv. distanční 

výuky : 

1) Byla to VYJMENOVANÁ slova a jejich slova PŘÍBUZNÁ. 

2) Byly to SLOVNÍ DRUHY a mluvnické KATEGORIE (rod, číslo, pád, vzor, čas..). 

3) Procvičovali jsme hledání SLOVES v textech. 

4) Procvičovali jsme STUPŇOVÁNÍ přídavných jmen. 

5) Procvičovali jsme hledání ZÁJMEN v textech. 

6) Zopakovali jsme si tzv. duál- skloňování párových částí lidského nebo zvířecího těla.  

7) Připomněli jsme si přejatá CIZÍ slova. 

8) Procvičovali jsme pravopis velkých písmen a psaní  i/y. 

9) V rámci literatury jsme si připomněli literární žánry a probrané autory. 

10) V rámci slohu jsme si připomněli POPIS a CHARAKTERISTIKU. 

 

Hlavně by jste měli odevzdat vypracovaný TEST !!! 

 

1. A nyní možná řešení úkolů z minulého týdne : 

 

1) Díla s motivy přátelství člověka a zvířete ( zvířat) 

Přečti si pozorně tento text : 

Příběh malého chlapce, který se ocitne sám v džungli a najde si tam přátele, zaujme 

každého čtenáře nebo diváka. Jeho autor, Rudyard Kipling, který získal i Nobelovu cenu, 

byl sice anglický  spisovatel, ale pocházel z Indie, kde žil nejen v dětství. Zaujal všechny 

nejen samotným námětem, ale i uměleckým jazykem, popisem přírody a zvyků 

domorodců. Ačkoliv od umělcovy smrti v r. 1936 uběhlo už přes 80 let, jeho román je 

stále přitažlivý pro dnešní mládež a hlavně pro filmová zpracování. 

 Znáš název tohoto díla ? A jaká zvířata se zde objevují ? 

 

2) Pokus se správně spojit  zvíře a jeho jméno : 

Beethoven                                                            lvice 

 

Willy ( Zachraňte Willyho)                                 pes 

 

Elsa ( Volání divočiny)                                         bernardýn 

 

Richard Parker ( Pí a jeho život)                        drakopes 

 

Bella ( Bella a Sebastián)                                    kosatka 

 



Falko ( Nekonečný příběh)                                 tygr 

 

3) Měli jste minulý týden vymyslet jednoduché věty s cizími (přejatými) slovy : 

Možná řešení (pokud jsi nevymyslel své věty, opiš si tyto !) : 

 

Na poště při převzetí zásilky se musíme identifikovat. 

I lidé s různým handicapem mohou pracovat nebo pomáhat druhým. 

Při vyučování by mělo docházet k interakci mezi učitelem a žákem. 

Každý člověk, který není bílé rasy, se může setkat s diskriminací. 

Nejen v období ohrožení koronavirem bychom měli posilovat svou imunitu. 

Přestěhujeme-li se, čeká nás adaptace na nové prostředí. 

Ve škole se mezi žáky někdy objevuje agresivita. 

Celosvětová globalizace nám přináší klady i zápory. 

Současný marketing se nás snaží upoutat různými triky a reklamou. 

Člověk nevidící žádné východisko může propadnout rezignaci. 

 

4) V celém textu najdi a podtrhni vlnovkou SLOVESA : 

 

5) Urči mluvnické kategorie u těchto PODSTATNÝCH jmen  ( z textu !): 

 

( rod, číslo, pád a vzor) : 

na poště 

s handicapem 

k interakci 

rasy 

v období 

na prostředí 

mezi žáky 

zápory 

triky 

rezignaci 

                                              Správná řešení někdy příště ! 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika 

6. třída Mgr. David Otipka 

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

Dnes si shrneme znalost pojmů, přečtěte a zopakujte. 

Kdy: od 1.6. – 5. 6. 2020 

Co je to program Word. Je textový procesor. (Hlavním úkolem je umožnit napsat dokument) 

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz


a)Ohraničení je nazývá nastavení minimálního okraje tiskárny. U ohraničení stránky je možné kolem 

dokumentu vytvořit okraj/rámeček, ohraničit můžeme tabulku i text 

b)Stínování je textový efekt. 

Vkládání obrázku na stránku word: je několik způsobů vložení obrázku přes clip art, nebo vložení 

obrázku, nebo přes klávesové zkratky  CTRL + C (kopírovat) a CTRL+ V (vložení) 

 Co je to wordu záhlaví a zápatí? 

Záhlaví je text, který je umístěn v horní části stránky a je vizuálně oddělen od vlastního obsahu. 

Zápatí je text, který je umístěn na dolní části stránky vytištěného textu a je vizuálně oddělen od 

vlastního textu. 

Co je to hypertextový odkaz?  Hypertextový odkaz je   v informatice odkaz na data, která si čtenář může 

zobrazit pomocí kliknutí, dotknutí se anebo přejetí přes odkaz. 

Co je to vodoznak? 

Je v informatice technika, která do digitálního dokumentu (obrázek, zvuk, film apod.) vkládá dodatečnou 

informaci tak, že je obtížné ji najít či odstranit. Kopie nebo běžná úprava dokumentu typicky vodoznak 

neodstraní 

Co je to sociální síť a napište příklad. 

 Sociální síť je služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) 

veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat 

a další aktivity. 

Příkladem jsou facebook,t witter a další. 

Co je to elektronická pošta?  

Elektronická pošta, zkráceně e-mail [ímejl] (zkráceně také mail, ale pozor na záměnu se 

slovem email – nátěrová hmota), je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes 

elektronické komunikační systémy.  

Příkladem je Seznam E-mail, Gmail… 

 !!! Pořád platí tento úkol : Zašlete mi na můj mail či facebook zprávu, jak se máte a plníte 

zadané úkoly.. !!! 

 

 

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

 

shrnutí učiva 

KOMUNIKACE - dorozumívání se, výměna informací 

slovní (verbální) - prostřednictvím slov, řečí, písmem (rozhovor, dopis, e-mail) 

mimoslovní (neverbální) - dorozumívání beze slov - pohyby, výrazy, doteky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Email_(barva)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozum%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD


 

REGION – území (oblast), které se vyznačuje společnými znaky  

(tradice, lidový kroj, nářečí, zvyky, obydlí…)  -není to totéž jako kraj! 

známé regiony: Slovácko, Haná, Valašsko, Slezsko, Lašsko, Horácko,  

Jižní Čechy, Střední Čechy, Podkrkonoší, Plzeňsko, Chebsko, Chodsko 

lidový kroj – oděv vytvořený lidem, charakteristický pro určitou oblast 

 

KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ …. 

jazyk = soustava znaků sloužících k dorozumívání 

nářečí = způsob, jakým se mluví v určitých oblastech, regionech 

( např. moravská, slezská nebo česká nářečí) 

spisovná x nespisovná čeština 

 

STÁTNÍ SYMBOLY 

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

každý stát reprezentují. 

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 

 

na závěr vylušti doplňovačku: 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS (1.6. – 5.6.) 

Vyučující: Hynek Vojtasík 

Shrnutí učiva distanční přípravy: 

 

Řecko : 
geografie Řecka 
přírodní podmínky Řecka 

 

Antické Řecko: 

Vznik městských států 
Zemědělci se usazovali v úrodných rovinách mezi horami. 
V každé osídlené rovině se časem vytvořila centrální vesnice. Stala se politickým střediskem 
celé oblasti = vznik městského státu = polis. 
Společnost: 
Občané polis tvořili vládnoucí vrstvu. 
Měli svá práva: vlastnit pozemky a domy, podílet se na politice právo volit a být volen (stát 
řídili volení úředníci). 
Měli své povinnosti: služba ve vojsku, finanční výpomoc státu Občanství bylo dědičné 

 
Vznik městských států 
Neplnoprávné obyvatelstvo = cizinci a otroci 
Nedostatek zemědělské půdy – Řekové se vydali do vzdálenějších krajin tam zakládali nové 
osady = kolonie (jižní Itálie,Sicílie,pobřeží Černého moře, Španělska, Francie). 
S koloniemi se čile obchodovalo. Nastal rozkvět řemesel – výrobky se opět vyvážely do 
kolonií. Majetkové rozdíly mezi obyvateli se zvětšovaly. Řemeslníci se majetkem vyrovnali 
aristokracii = požadovali podíl na vládě – nastolili tyranidu. 
Tyranida byla zaměřena proti aristokracii. Tyranida byla ukončena svržením „tyranů“ 
a nastolením demokracie r. 510 př.n.l. v Athénách. 

 
Sparta: 
Část Dórů vytvořila na Peloponésském poloostrově městský stát Spartu. 
Sparťané – k udržení nadvlády nad okolím založili „profesionální armádu“ – tuhý 
vojenský výcvik pro všechny chlapce. Stali se nejlepšími bojovníky v Řecku. 

 
Athény: 
6. st.př.n.l. – 4 majetkové třídy Athéňanů.  
Podle zařazení do tříd zastávali úřady nebo byli zařazováni do vojska. Systém umožňoval 
občanům podílet se na řízení státu. 
Athéňané milovali umění ,literaturu a filosofii. 

 
 
 
Řecko-perské války: 
r.490 př.n.l. perský král Dareios I. vytáhl na Řecko, aby se pomstil za povstání proti němu. 
Mířil na Athény. Ty požádaly o pomoc Spartu. 
Došlo k bitvě u Marathonu. Athéňané nad obrovsko-perskou přesilou zvítězili. 
r.480př.n.l. syn zemřelého krále Dareiose Xerxes zaútočil s obrovskou armádou a loďstvem na 



Řecko. 
Došlo k bitvě u Thermopyl. Řekové byli poraženi. Peršané zpustošili Athény. Řekové měli však 
lepší lodě, zaútočili na Peršany a na moři je porazili. Peršané se stáhli zpět do Asie. 
Řekové na obranu proti dalšímu perskému vpádu založili námořní válečný spolek. Sparťané – 
nejlepší vojáci na souši!!!! 
Athéňané - nejlepší vojáci na moři!!!! 

 
 

Kréta: 
Knosos – vládl v něm král Minos = minojská kultura 
V palácích byla kanalizace, bohatě vybavené a zdobené koupelny s vanami!!!! Sochy, fresky…. 
Paláce byly správními a hospodářskými středisky = veškerá úroda se soustředila v paláci a pak 
se rozdělovala lidem. 
Krétská civilizace byla velmi vyspělá. Měli vlastní písmo. Stavěli perfektní lodě. 
Ve 14. st. př.n.l. minojská civilizace na Krétě zanikla (zemětřesení a vpád řeckých kmenů). 
 

 

 

 

 

 

 

 


