
Fyzika  6.A  od 1.6.2020-5.6.2020   (Nykl) 

Všechny vás zdravím. Dnes si shrneme, co vše jste měli za dobu od března 

 do června zvládnout -napsat, spočítat, či odevzdat. Pracovali jste s tištěným zadáním. 

1. Čas -  Zobrazení času, druhy hodin převody jednotek 

2. Hmotnost – převody jednotek hmotnosti mm, cm, dm, m, km. Pracovní list. 

3. Atom – model atomu 

4. Teplota - - druhy teploměrů, orientace na stupnici. 

5. Tělesa a látky -   druhy a jejich vlastnosti. 

6. Skupenství látek a jejich vlastnosti- tabulka 

Většinu úkolů jste dělali formou pracovních listů a také jsem Vám nabízel řešení, kde jste si 

mohli ověřit své znalosti. Vypracované pracovní listy mi můžete donést do školy příští týden 

od 8.6.2020. Přihlédnu k nim při hodnocení na vysvědčení.  

Kdo příjde na konzultaci , také předloží provedené zápisy do sešitů. 

 

Etv 6.A   od 1.6.2020-5.6.2020   (Nykl) 

Všechny vás zdravím. Dnes si shrneme, co vše jste měli za dobu od března 

 do června zvládnout -napsat, odevzdat. Pracovali jste s tištěným zadáním. 

Zadání : 

1. Zásady slušného chování při jídle 

2. Šikana – vyplnit pracovní list. 

3. Odpovědnost za životní prostředí. 

4. Asertivita – typy 

5. Vztahy ve škole – vyplnit pracovní list. 

6. Zásady Fair play ve sportu i v životě. 

Většinu úkolů jste dělali formou pracovních listů a také jsem Vám nabízel řešení, kde jste si 

mohli ověřit své znalosti. Vypracované pracovní listy mi můžete donést do školy příští týden 

od 8.6.2020. Přihlédnu k nim při hodnocení na vysvědčení.  

Kdo příjde na konzultaci , také předloží provedené zápisy do sešitů. 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk   VI. tř.   1.6. –  5.6. 2020                                            Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví.  

Nadále Vám nebudeme zasílat pracovní listy, měli jste celkem dost práce se zpracováním úkolů 

a samostatnou výukou. 

Shrnu, co jste měli samostatně zpracovat doma: nová téma My house, Velikonoce (Easter). 

Měli jste se naučit nová slovíčka k těmto tématům.  

Opakovali jsme témata jako: Členy rodiny, školní potřeby, měsíce, dny týdnu, číslovky, barvy, 

roční období a počasí, vybavení domu nebo bytu a popsat ho, v obchodě (at the shop), jídlo 

a pití (foods and drinks), osobní zájmena, časování slovesa „to be“, „to have got“. Vyplňovali 

jste základní údaje o sobě (All about me), podstatná jména jste nahrazovali zájmenem. 

Opakovali jste slovní zásobu a skládali jste anglická slovíčka a věty. Určovali jste čas 

v anglickém jazyce. Měli jste článek o Velikonocích (Easter) ve Velké Británie a USA. Nakonec 

jste četli a překládali texty z anglického jazyka do českého jazyka a naopak. Odpovídali jste 

na otázky po přečtení textů. Měli jste na to testy, úkoly na výběr možnosti odpovědi, přímé 

otázky. Vždy na konci pracovního listu jste mohli zkontrolovat správná řešení úkolů. 

Kdo ještě nemá vše zpracované, má čas dopsat úkoly! Zpracované učivo a sešity prosím 

nevyhazujte! V novém školním roce budeme probírat vaše vypracované úkoly! 

Pravidelně procvičujte slovíčka na webu: https://www.umimeanglicky.cz/ Připomínám, že tam 

můžete také číst texty a dělat následovně úkoly, poslouchat slovíčka, opakovat témata formou 

pexesa.   

Vyzýváme Vás nadále samostatně opakovat probrané učivo. Podívat se do sešitu, máme tam 

pěkně zpracovaná témata, přečíst si ještě jednou pracovní listy. 

Aktuální informace je jako vždy na webu školy a školním facebooku.  

Také se již můžete zastavit do školy na konzultaci po předchozí domluvě. 

Vyberte si jakékoliv 2 pracovní listy, které jsou na webu školy a vypracujte je! 

Pokud nemáte přístup k počítači, či internetu, můžete si po předchozí domluvě 

přijít osobně do školy. Vypracované pracovní listy zasílejte (vyfocené) na email 

nebo messenger.  

Pokud si nebudete s něčím vědět rady nebo případně budete mít nějaký dotaz,  

napište mi email:evzen.tarasjuk@seznam.cz   

 

Mějte se hezky a buďte zdraví! Nezapomínejte pravidelně číst, opakovat učivo a tak trénovat 

paměť a tím se zdokonalovat. 

 

 

http://zajmena.wz.cz/osobni.html
https://www.umimeanglicky.cz/
mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


 

Český jazyk 6. ročník 

(úkoly 1. 6. – 5. 6. 2020) 

 

• Blíží se konec školního roku a prázdniny, tak tento týden již poslední várka několika zábavných 

úkolů.  

• Kdo poctivě pracoval během domácí výuky, zopakoval si všechno potřebné jako podstatná 

jména, přídavná jména, číslovky, slovesa, pravopisné jevy, práci s textem apod. a příští rok se 

mu to bude určitě hodit.  

• Všichni, kteří mi poslali alespoň nějaké vypracované úkoly, budou mít výhodu při hodnocení 

na vysvědčení! Ještě stále můžete posílat! 

• Samozřejmě stále platí cokoli přečíst a procvičování češtiny na webech: 

https://www.pravopisne.cz/ 

https://www.umimecesky.cz/ 

https://skolakov.eu/ 

http://ucirna.cz/ 

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

• Na závěr si vyluštěte si přesmyčky, skrývačky a zkuste najít odpovědi na hádanky! I tyto úkoly 

mi můžete poslat na email, přihlédnu k tomu při hdonocení na vyvědčení! 

 

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


 

 

 

 

 

 

 



Hádanky: 

Má sto jehel 

Má sto jehel, žádnou nit. Umí dupat, ne však šít. 

Dvě kukačky 

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. 

V kapse 

Kdo mne má v kapse, nemá v ní nic. 

Ve dne... 

Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš. 

Židle 

Stojí, stojí židle v lese, žádný si ji neodnese. 

 

 

 

PŘESMYČKY 

Jaké zvíře se skrývá ve slově CHLEBA? ________________  

Jaké zvíře se skrývá ve slově DĚKAN? ________________  

Jaké zvíře se skrývá ve slově DELTA? ________________  

Jaké zvíře se skrývá ve slově BINGO? ________________  

Jaké zvíře se skrývá ve slově HELIUM? ________________  

Jaké zvíře se skrývá ve slově KLASY? ________________  

Jaké zvíře se skrývá ve slově KRAVÍN? ________________  

Jaké zvíře se skrývá ve slově OBLAKY? ________________  

Jaké zvíře se skrývá ve slově REKLAMA? ________________  

Jaká zvířata se skrývají ve slově TRYSKA? _______________  

Jaké zvíře se skrývá ve slově KOLOS? ________________ 

 



DĚJEPIS PRO 6. ROČNÍK – STUDIJNÍ OPORA OD 1. 6. 2020 

 

Šesťáci, 

v předchozích týdnech jsme se na dálku věnovali především dějinám starověku. Těm, kteří něco 

do dějepisu skutečně dělali, dávám palec nahoru! Věřím, že alespoň nějaké téma pro vás bylo 

zajímavé. Ne vše jsme ale stihli dokončit (část dějin starověkého Řecka, dějiny Říma), ale určitě 

se k tomu příští roku vrátíme. ☺  

Materiály, které jste ode mě dostali, si nechejte, nikdy nevíte, kdy se budou hodit…   

 

Tento týden dostanete jen něco pro zábavu! ☺ 

Najdi rozdíly mezi obrázky ze starověkého Egypta. 

 

 

 



Vybarvi si sfingu v Gíze… 

 

Pomaluj Tutanchámonovi sarkofág! 

 



Dokresli svůj obličej a staň se alespoň na chvilku faranonem Egypta! 

 

 

Vybarvi amforu (vázu) ze starověkých Mykén. 

 



Najdeš v osmisměrce řecké bohy z hory Olymp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybarvi bojovníka ze Sparty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přečti si text o Olympijských hrách a následně vyplň pracovní list. 

 



 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 6A – 1. 6. – 7. 6.  (R. Křístková) 

 

Všechny vás zdravím. Dnes si shrneme, co vše jste měli za koronadobu zvládnout -napsat, spočítat, 

narýsovat či odevzdat. Pracovali jste s tištěným zadáním, měli se podívat na videa popř. procvičovat 

na zadaných stránkách. 

 

1. Začali jsme trojúhelníkem. Měli byste umět popsat trojúhelník (vrcholy, strany, úhly) a 
zařadit jej (pojmenovat) podle délek stran či velikostí úhlů (rozdělení trojúhelníků). Měli 
byste umět použít trojúhelníkovou nerovnost, a dopočítat třetí úhel v trojúhelníku, protože 
už víte, že součet vnitřních úhlů v trojúhelníku je vždy 180°. 
Měli jste narýsovat trojúhelník, u kterého známe délky všech 3 stran a pak trojúhelník, u 
kterého známe délku strany a velikost 2 úhlů. (narýsované trojúhelníky jste mi měli poslat). 
Připomněli jsme si, co je obvod a spočítali obvod několika trojúhelníků pomocí vzorce. 

2. V dalších týdnech přišel na řadu čtverec. Zopakovali jsme jeho vlastnosti, popis (vrcholy, 
strany), jak jej správně narýsovat a počítali obvod a obsah pomocí vzorců, které jste se měli 
naučit. 

3. Po čtverci jsme přešli na obdélník. Tady jsme opět obdélník narýsovali a počítali obvod a 
obsah pomocí vzorců. 

4. Poslední učivo byla krychle. Měli byste ji umět správně načrtnout a popsat, umět pojmenovat 
její vrcholy, hrany a stěny. Ukázali jsme si její síť a vy jste si měli ze sítě zkusit krychli sestavit 
(vyfotit ji a poslat mi ji). Pak jsme počítali pomocí vzorců povrch a objem krychle a jako úkol 
jste mi měli jeden příklad poslat vyřešený. 

5. Minulý týden jste měli pracovat s tabulkou – doplnit do ní údaje a odpovídat na otázky. 
 

Když shrneme těch 11 týdnů, máte mít hotových několik úkolů a 3 z nich jste mi měli poslat. Kdo to 

ještě neudělal, máte na splnění tento týden. 

Doufám, že se s vámi ještě teď uvidím ve škole. 

Užijte si červen, léto a prázdniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo- 6      úkoly na týden  1.6.- 7.6. 

 

 

Ahoj milé děti. 

Tento týden máme shrnout vše co jsme během doby, kdy jste nechodili do školy 

dělali. Vše co jsem Vám posílal bylo opakování a vše se týkalo naší republiky.  

 

Shrnutí:  

Většinu úkolů jste dělali formou pracovních listů a také jsem Vám nabízel řešení, kde 

jste si mohli ověřit své znalosti. 

 

1. Naší prezidenti – myslím, že alespoň některé jste si mohli zapamatovat. Naše 

republika měla 11 prezidentů, z toho tři byli prezidenti samostatného Českého státu. 

 

2. Státní svátky – toto téma jsme začali ještě v době, kdy jste chodili do školy. Pokud 

jste si alespoň něco zapamatovali, tak už by Vás žádná informace na toto téma 

neměla překvapit. V příštích ročnících se ještě budeme o státních a významných 

svátcích bavit 

 

3. Státní symboly a korunovační klenoty – toto téma opakujeme neustále během 

celého roku. Jednu novou informaci jste měli zjistit a zapsat si a to kdo je držitelem 

klíčů od korunovačních klenotů. Až se sejdeme, tak si o této informaci popovídáme. 

 

4. Osobnosti ČR – v tomto tématu jste si zopakovali osobnosti naších dějin a měli jste si 

uvědomit, že máme spoustu významných rodáků. 

 

5. Praha – naše hlavní město a jeho historie – toto téma si ještě doplníme. 

 

Závěr:     Kdo se dostaví na konzultaci, tak si o všem  popovídáme 

 

 

 

 



Zeměpis 6.A   od 1.6.2020-5.6.2020   (Nykl) 

Všechny vás zdravím. Dnes si shrneme, co vše jste měli za dobu od března 

 do června zvládnout -napsat, či odevzdat. Pracovali jste s tištěným zadáním. 

Zadání : 

1. Sluneční soustava – planety, vznik země 

2. Pedosféfa – druhy půdy 

3. Koloběh vody v přírodě -  voda kolem nás 

4. Vodstvo – řeky,jezera, rybníky. 

5. Sopky – funkce,následky, nebezpečí. 

6. Zemětřesení – vznik, následky 

Většinu úkolů jste dělali formou pracovních listů a také jsem Vám nabízel řešení, kde jste si 

mohli ověřit své znalosti. Vypracované pracovní listy mi můžete donést do školy příští týden 

od 8.6.2020. Přihlédnu k nim při hodnocení na vysvědčení.  

Kdo příjde na konzultaci , také předloží provedené zápisy do sešitů. 

 


