
6. TŘÍDA                            učivo na týden: 14.4. – 17.4.2020 

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).   

Někteří žáci 6.té třídy se ještě nepřidali a vím, že o skupině ví  takže na vás srdečně ve skupince 

čekáme.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


6. třída Anglický jazyk , Mgr,. David Otipka 

Od 14.4. 2020 do 17. 4. 2020 

I. Řešení prací z minulých hodin+cvičení: 

1a) zopakujte si znovu slovní zásobu tělo za pomocí tohoto řešení: 

 

1 b) zkontroluj si výsledek se svým zápisem: 

Věty: I have got curly hair. (Mám kudrnaté vlasy) 

 My teeth are small (Moje zuby jsou malé) 



 His hair is too long (Jeho vlasy jsou tak dlouhé) 

  

 

 

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

A)

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

B) 



 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

C) 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

1d) Přepiš text do sešitu. Podle textu nakresli postavu (člověka) 

Hi, I am Diana.I am girl. I ´m tall and slim. I ´ve got long blond hair and big blue eyes.  

 



  

A) Hi, I am Frank. I have got short black hair. I´m fat. I´m bald, I ´ve got brown beard and brown 

eyes. 

 

 

 

1 e) Procvič si slovíčka, která jsou v tomto cvičení a za jejich pomoci popiš své rodiče (napiš do sešitu). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________ 



 

  

 

 



Úkoly do dějepisu 6. ročník 13.4. - 17.4. 2020 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 

 

 
opakování učiva - vypracuj odpovědi do sešitu: 

- ve kterých oblastech  zakládali Řekové nové kolonie? 

Kolonie = nové osady, vznikaly v jižní Itálii, na Sicílii, na pobřeží Černého moře, Francie, Španělska 

- co byla tyranida ? 

Tyranida = samovláda 

- jaký byl její smysl? 

Byla zaměřena proti aristokracii – aristokraté byli zbavováni politické moci a často i vyháněni z měst. 

Polis za tyranidy vzkvétaly. 

- jak se změnilo řízení státu po skončení tyranidy? 

Tyrani byli vyhnáni z Atén r. 510 př.n.l. 

Po svržení tyranů byla nastolena demokracie – vládnoucí vrstvou se stali plnoprávní občané 

 

správné odpovědi na minulé otázky: 

-   jak vznikla polis? 

Polis = městský stát – vznikal z centrálních vesnic v dobře chráněném místě 

 

-   jaké povinnosti a práva měli občané? 

Právo = vlastnit pozemky a budovy, dělat politiku = právo volit a být volen. 

Povinnosti = sloužit ve vojsku, finančně podporovat stát, podřídit své zájmy státu. 

      

-   jak se Dórové začlenili do společnosti? 

Splynuli s domorodci nebo si je podmanili – vytvořili vládnoucí vrstvu Řeků. 

 

-   od čeho je odvozen název minojské období? 

Od jména Minos = král, který vládl v městě Knossos 

 

-  jak vypadaly krétské paláce? 

Honosné velké stavby, obklopené obytnými a úředními místnostmi, dílnami, hospodářskými 

budovami. 

V palácích byla kanalizace, záchody, koupelny – vše vyzdobeno freskami, sochami, malbou.  

    

-  jakou funkci měly krétské paláce? 

Kolem paláců (bydleli v nich panovníci s rodinou, úředníci s rodinami) se rozkládala města. Paláce 

byly správními a hospodářskými středisky. Shromažďovala se v nich veškerá úroda, odtud se pak 

bezplatně rozdělovala obyvatelům. 

 

-  ve kterém městě Kréty byl objeven největší palác? 

Knossos. 

 

-  která moře oblévají břehy Řecka? 

Ionské, Středozemní, Krétské, Egejské. 

 

-  jaké jsou přírodní podmínky v Řecku? 

Mírné,deštivé zimy, horká léta, krajina je hornatá. 

  

-  čím se vyznačují zdejší řeky? 

Krátké řeky mají málo vody, často v létě vysýchají. 

 



-  které plodiny v Řecku lidé pěstovali? Která domácí zvířata chovali a proč? 

Pšenice, ječmen, luštěniny, fíky,ovoce, vinná réva, olivy. Kozy,ovce prasata, rybolov 

 

 

 

 

JČ pro 6.třídu  14.- 17.4.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

1. Zkontroluj si úkol z minulého týdne a opravený znovu napiš (do sešitu nebo na papír) : 

2/B  Voják měl na prsou řády z první světové války. Oslíka s dlouhýma ušima uvidíte už jen v ZOO. Hrníčky 

měly malovaná ucha. Nesl dítě na rukou. Kůň kopal všema nohama kolem sebe. Dítě sledovalo 

rozzářenýma očima první sníh. Některá jezírka jsou označována jako mořská oka. Síť na ryby měla příliš 

velká oka. Já mám ruce čisté. Hodiny radostně svítily ručičkami do noci. Židle se třemi nohami nejsou příliš 

časté. Nauč se pracovat vlastníma rukama.                

2/C Kůň nepokojně stříhal krátkýma ušima. Obě ouška na ručníku byla utržená. Síť s velkými oky využijeme 

na počátku lovu. Konečně zacvičil sestavu se správně napnutýma nohama. Zapraskalo mu v kolenou. Židle 

bez tří noh opraví Alois. Mluvíme-li o člověku, napíšeme na očích, mluvíme-li o věci, napíšeme tvar na 

okách. Rybka proklouzla mezi dvěma oky sítě. Vytahám tě za obě uši. Skočil do vody rovnýma nohama. 

Chlapec si rozmazával slzy ušmudlanýma ručičkama. Dopis je adresovám k rukám pana profesora 

Zahradníčka. 

 

4) V textu byla tato slovesa : 

probrali jsme, obohatilo, vznikla, opakují se, obsahují, najdeme. 

 

5) V textu byla tato podstatná jména + jejich kategorie ( rod, číslo, pád a vzor) : 

v dějepise- r.m., č.j., p.6, v.- hrad 

Krétu- r.ž., č.j., p.4, v.- žena 

Řecko- r.s., č.j., p.4, v.- město 

období- r.s., č.j., p.1, v.- stavení 

Evropu- r.ž., č.j., p.4, v.- žena 

ve spojení- r.s., č.j., p.6, v.- stavení 

s náboženstvím- r.s., č.j., p.7, v. – stavení 

mytologie- r.ž., č.j., p.1, v.- růže 

mýty- r.m., č.mn., p.1, v.- hrad 

báje- r.ž., č.mn., p.1, v.- růže 

v umění-r.s.,č.j., p.6, v.- stavení 

příběhy- r.m., č.mn., p.1, v.- hrad 

témata- r.s., č.mn., p.4, v.- město 

v divadlech- r.s., č.mn., p.6, v.- město 

ve filmech- r.m., č.mn., p.6, v.- hrad 

v umění- r.s., č.j., p.6, v.- stavení   

 

Vše si zkontroluj a oprav písemně chyby ! 



Zkontroluj (a oprav !) také správná řešení z třetího týdne : 

2. V textu ( bajka Lev a myš) - v prvních čtyřech větách- byla tato slovesa : 

lehl si, odpočíval, proběhla, probudil se, zařval, vymrštil, chytil, chtěl rozdrtit, vyrušila. 

       6.     Obě zvířata jsi měl(a) popsat alespoň třemi vlastnostmi : 

                 lev- velký, silný, zlostný, velkorysý.. 

                 myš- malá, rychlá, slabá, chytrá.. 

A ještě zkontroluj ( a oprav do sešitu nebo na papír) úkoly z druhého týdne : 

3. Urči slovní druhy v tomto textu ( číslem) : 

V (7) hodinách (1) literatury (1) jsme četli (5) si (3) ukázky (1) z (8) knih (1) různých (2) spisovatelů (1). 

Připomněli jsme (5) si (3) nejdřív (6) tvůrce (1) pohádek (1). Několikrát (4) jsme se věnovali (5) rozdílům 

(1) mezi (7) pohádkou (1) klasickou (2) a (8) moderní ( 2). Zajímavá (2) díla (1) jsme přiblížili (5) si (3) ve 

(7) filmové (2) podobě (1). 

 

4. Příklad vypracovaného úkolu :  

Nejvíce mne zaujala pohádka Lakomá Barka autora Jana Wericha. Vystupovaly v ní tyto postavy- 

kuchařka Barka, farář, učitel, starosta.. aj. Nejvíce se mi líbilo, že chytrost učitele zvítězila nad lakotou 

Barky. 

  

Zopakoval sis také VYJMENOVANÁ SLOVA ( viz úkoly z prvního týdne) ?  

Budeme vše procvičovat.. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 



 

Fyzika VI. tř., 14. - 17. 4. 2020, vyučující - Šebesta 

Máme po jarních svátcích, tak začneme opakováním toho, co jste měli udělat. Máte 

zde řešení i s uvedením stránek. Proveďte si kontrolu i podle stránek v učebnici, co 

když je někde chyba. 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika VI. tř. 14.4. – 17.4.2020                                                        

Mgr. Rupec Stanislav 

Trojúhelníková nerovnost 

 

Při trojúhelníkové nerovnosti platí, že součet délek dvou libovolných stran je vždy větší než 

délka třetí strany. Když to zapíšeme: 

a + b ˃ c 

a + c ˃ b 

b + c ˃ a 

Co by se stalo, kdyby tato nerovnost neplatila? Tj. pokud platilo, že jedna strana je delší než 

zbývající dvě v součtu? Nemohl by vzniknout trojúhelník, protože ty dvě strany budou příliš 

krátké a „nedosáhnou na sebe“. 

Trojúhelník nemůže vzniknout 

1 Zkontroluj, zda existuje trojúhelník s těmito délkami stran. Piš ano-ne. 
Součet délek dvou libovolných stran je vždy větší než délka třetí strany 

1. 5 cm, 9 cm, 7 cm 

2. 36 mm, 36 mm, 73 mm 

3. 7,2 cm, 7,5 cm, 9,3 cm 

4. 70 mm, 64 mm, 83 mm 

5. 12,4 cm, 5,2 cm, 6,1 cm 

Druhy trojúhelníků:  
 

Rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé. Zároveň platí, že všechny 

vnitřní úhly mají velikost 60 stupňů. 

 



Rovnostranný trojúhelník 

 Rovnoramenný trojúhelník má dvě strany stejně dlouhé a třetí strana má délku jinou. 

Těm stranám, které jsou stejně dlouhé, se říká ramena, třetí straně se říká základna. Úhel, 

který svírají ramena takového trojúhelníku se základnou, je vždy shodný. 

 

Rovnoramenný trojúhelník. Červeně jsou vyznačeny shodné úhly 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 8 c, d, e, 9, 10 

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

Řešení: 

Příklad 8   obvod trojúhelníka   o = a + b + c 

a)  9,4 – 2,6 = 6,8     6,8 : 2 = 3,4 cm 

b)  5 . 2 = 10     17 – 10 = 7 dm 

 

 

 

 



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

 

shrnutí dříve zadaných úkolů: 

-rodina je základní jednotkou státu 

-rozlišujeme rodinu užší (matka, otec a sourozenci) a rodinu širší (taky babičky, dědečkové,  

  tety, bratranci, sestřenice, prababičky a pradědové)     

                          

Co patří do náhradní péče? 

-ústavní výchovná zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy) 

-pěstounská péče (je dočasná, zaniká dovršením 18 let) 

-osvojení - adopce (přijetí cizího dítěte za vlastní) 

 

opakování 

komunikace v rodině 

komunikace = dorozumívání, předávání informací 

 

úkoly: 

přečti si nafocený text (učebnice str. 54, 55) a zodpověz na otázky: 

1) Vypadá dnes komunikace mezi rodinnými příslušníky jinak? 



2) Ptají se tě rodiče, kam chceš jet a dovolenou? 

3) Vzpomeň si, kdy se tě rodiče naposledy zeptali na tvůj názor? 

4) Co je to empatie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. OPAKOVÁNÍ (pokus se do sešitu odpovědět na tyto otázky) 

a) Co je to symbióza? Uveď příklad z přírody. 

b) Prvok je rostlina nebo živočich? 

c) Co nebo kdo je to indikátor životního prostředí? 

d) Na jaké tři skupiny dělíme prvoky? 

 

Poznáš tyto rostliny a živočichy?  

        1.                                                                        2. 

  

            3.                                                                 4. 

 

 



2. NOVÉ UČIVO (přepiš si nové učivo do sešitu) 

Říše: ŽIVOČICHOVÉ - úvod 

- nedokáží si živiny nutné k životu vytvořit sami – musejí přijímat v potravě 

- potrava: rostliny, živočichové, houby nebo bakterie 

- jedná se o mnohobuněčné organismy, jejichž tělo je tvořeno z živočišných buněk (uvědom 

si rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou), ty tvoří tkáně – jedná se o specializované 

orgány (např. žaludek), které se sdružují do orgánových soustav (např. trávicí soustava), ze 

kterých je složen celý organismus (tak jako člověk) 

- jedná se o obratlovce i bezobratlé živočichy (mají páteř složenou z obratlů nebo nemají) 

- ti, kteří nemají obratle a jiné kosti – často mají vnější kostru (např. brouci) nebo se u nich 

vyvinuly jiné schránky (např. ulita hlemýždě) 

- bezobratlí živočichové jsou daleko početnější než obratlovci, ale obratlovci jsou nám jíste 

známější (kráva, prase, kůň, pes, kočka atd.) 

TŘÍDĚNÍ BEZOBRATLÝCH 

Žahavci (medúzy, koráli a sasanky, nezmaři) 

Ploštěnci (ploštěnky, tasemnice, motolice) 

Hlísti  

Měkkýši (plži, mži, hlavonožci) 

Kroužkovci (máloštětinatci a pijavice)  

Členovci (trilobiti, klepítkatci, korýši, stonožkovci, šestinozí) 

 

3. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

a) Symbióza je prospěšné a společné soužití dvou a více organismů (sasanka a klaun očkatý) 

b) Prvoci se řadí mezi primitivní živočichy 

c) Indikátor životního prostředí je organismus, který se vyskytuje pouze na místech s čistým 

životním prostředím – tedy, když jej objevíme, můžeme si být jisti, že dané místo má zdravé a 

čisté prostředí 

d) Prvoky dělíme na: bičíkovce, kořenonožce a nálevníky 



Poznávání organismů: 

1) terčovka bublinatá 

2) mapovník zeměpisný 

3) dutohlávka sobí 

4) měňavka 

 

ZEMĚPIS 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. OPAKOVÁNÍ (pokus se odpovědět do sešitu) 

a) Co to je povodí? Uveď příklad 

b) Co to je rozvodí? Uveď příklad 

c) Co to je úmoří? Ke kterému úmoří se řadí naše republika? 

d) Nejdelší řeka ČR? 

e) Jmenuj 2 řeky protékající Ostravou. 

f) Která řeka protéká hlavním městem ČR? A jak se nazývá naše hlavní město? 

Procvičuj řeky ČR na internetu, dokud je nebudeš umět všechny : 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-2-uroven/5040 
 
 
2. NOVÉ UČIVO (opiš si nové učivo do sešitu) 

 

Půdní obal Země – PEDOSFÉRA 

- půda je jednou ze základních podmínek života na Zemi 

- VZNIK: působením půdotvorných činitelů – vody, vzduchu, střídáním teplot (den/noc), 

působením organismů jsou horniny na zemském povrchu postupně rozrušovány – dochází 

k rozpadu hornin na menší částice – kamínky, písek, hlínu, jíl – tento proces se nazývá 

ZVĚTRÁVÁNÍ. 

- SLOŽENÍ:  

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-2-uroven/5040


a) živá složka – kořeny živých rostlin, živočichové a mikroorganismy, které v půdě žijí – kypří 

půdu, umožňují tím pronikání vody a vzduchu 

b) neživá složka – zvětralá část hornin, půdní voda a půdní vzduch, humus (odumřelé části 

těl rostlin a živočichů – DŮLEŽITÁ SLOŽKA OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU PŮDY, čím tmavší barvu 

půda má, tím je kvalitnější) 

nakresli si obrázek půdního horizontu do sešitu 

 

 

3. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI (zkontroluj si cvičení č. 1) 

a) povodí je část území z něhož všechna voda odtéká jedním hlavním tokem – např. povodí 

Ostravice, Odry) 

b) rozvodí je hranice mezi sousedícími povodími nebo úmořími – např. hranice mezi 

rozvodím Černého a Baltského moře na území ČR 

c) úmoří je část území, ze kterého je všechna voda odváděná jedním vodním tokem do 

jednoho moře – ČR je území 3 úmoří (Černého, Baltského a Severního moře) 

 



ETICKÁ VÝCHOVA 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. OPAKOVÁNÍ (zkus odpovědět na otázky do 

sešitu) 

a) Znáš nějaká místa (nadace, neziskové organizace), 

kde by se člověk mohl obrátit, když se dostane do 

nelehké životní situace? (např. matka samoživitelka, která má problém uživit sebe a své dítě 

nebo těžce nemocné dítě, kdy rodiče nemají dostatek financí na jeho léčbu atd.) 

b) Znáš nějakou tzv. zemi třetího světa? Vysvětli tento pojem. 

 

2. NOVÉ UČIVO (nadpis do sešitu, opiš si nové učivo) 

Osobní zodpovědnost 

Odpovědnost (někdy také zodpovědnost) je široký právní, morální a etický pojem, 

který označuje ručení osoby X za nějakou věc či jednání Y.  

- každý jedinec v lidské společnosti by měl být vychováván k osobní zodpovědnosti (už 

od malého dítěte – každý náš osobní čin je naše zodpovědnost – do 15-ti let v ČR je za 

dítě zodpovědný zákonný zástupce/rodič – proto je výchovné působení velmi 

důležité 

- pojem odpovědnosti v evropských jazycích souvisí se slovesem odpovídat a objevuje 

se teprve koncem 18. století, a to v souvislosti s politikou 

- osobní zodpovědnost se velice pojí s celkovým nastavením člověka a jeho charakterem 

(pro někoho je například krádež naprosto nemorální a nikdy by v životě nic neukradl, 

pro někoho je to běžná věc a vůbec toto neřeší), každý jedinec je nějakým způsobem 

vychováván a přijímá vzory, které vidí v rodině (co je normální pro rodiče velice často je 

normální i pro dítě – například sprostá slova).  

ÚKOL: Zkus se zamyslet – za co jsi naposledy byl/a osobně zodpovědná/ý? 

Například nějaký úkol, který ti dali rodiče. Jak jsi tento úkol splnil/a? Jak ses cítil/a když 

jsi věděl/a, že za daný úkol zodpovídáš jen ty a bude ho někdo hodnotit? Snažil/a ses 

úkol splnit na 100 % nebo ti to bylo jedno? (napiš krátké zamyšlení do sešitu). 

 

3. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI (ověř si, jestli jsi otázky z cvičení 1 měl/a správně) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etika


a) například Nadace Olgy Havlové, Nadace Dobrý anděl, Nadace ADRA, nadace Terezy 

Maxové 

b) země třetího světa: Vietnam, Kambodža, Myanmar, Thajsko, Kongo, Čad a další, jedná 

se o země, které jsou ekonomicky velice slabě rozvinuté 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. OPAKOVÁNÍ (pokus se do sešitu odpovědět na tyto otázky) 

 a) Zkus vysvětlit pojem duševní hygiena 

b) Jaký je rozdíl mezi fyzickým odpočinkem a psychickým odpočinkem? 

 

2. NOVÉ UČIVO (přepiš si nové učivo do sešitu) 

Význam pohybu pro zdraví 

- Pohyb je základním projevem člověka od pradávna a lidský 

organismus je pohybu přizpůsoben, když ho nemá dostatek, tělo strádá. 

Pravidelné cvičení zlepšuje mnoho tělesných funkcí:  

- posiluje srdce a oběhový systém  

- zpevňuje nám celé tělo (svaly, kosti)  

- zlepšuje naši pružnost a ohebnost (lépe se nám hýbe) 

- podporuje náš imunitní systém (lépe odoláváme různým nemocem)   

  udržuje přiměřenou tělesnou hmotnost (pomáhá nám, abychom nebyli obézní)  

- zlepšuje duševní zdraví (navozuje příjemnou náladu) 

 

3. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI (zkontroluj si cvičení 1) 

a) Duševní hygiena je proces, při kterém lidský organismus relaxuje nejen fyzicky, ale i po 

psychické stránce. Každý jedinec by si měl najít tzv. chvilku pro sebe (např. nějaký koníček – 

sport, zpěv, malování, tanec, vyšívání apod.), aby mohl zapomenout na všední starosti a 

soustředil se na něco, co jej baví. Když je lidský organismus v neustálém stresu, může dojít ke 

spuštění nějakého onemocnění.  



b) Fyzický odpočinek: odpočívá tělo (spánek, ležení na gauči, tzv. nicnedělání, ale člověk si 

nemusí odpočinout psychicky, neustále nad něčím důležitým uvažuje apod.) 

    Psychicky odpočinek: odpočívá nejen tělo, ale i mysl (často se spolu pojí fyzický i psychický 

odpočinek (např. člověk sportuje a u toho se dokáže úplně odreagovat a odpočinout si) 


