
Fyzika 6.A  

Téma :        Opakování    Převody jednotek času – pracovní list. 

Zapiš si do sešitu, odpověz na otázky a převeď na zadané jednotky. 

Pamatuj :  

Značka času =     t 

Základní jednotka  =   1 sekunda (s) 

1 hodina = 60 sekund 

1 hodina = 60 minut 

1 minuta = 60 sekund 

1 hodina  = 3600 sekund 

1 den = 24 hodin 

1 rok = 12 měsíců 

 

1) Vypiš jednotky času od nejmenší po největší 

__________________________________________________________ 

2) Základní jednotkou času je ___________, značí se ________________ 

Měřidlem pro čas jsou ______________________________________ 

3) Doplň  

1 min = _____s                   1 h = ____min                          1 h = ________s 

1 den = _____h          1 týden = _______dní              

1 rok = _____měsíců    1 rok = _______dní     

                          

4) Převeď správně 

1 min = ____s       120 s = ____min      6h = ____min      120 min = ___h 

10 min = ___s       600 s = ____min      8 h = ____min      180 min = ___h 

15 min = ____s     540 s = ____min      5 h =____min       420 min =___h 

 

 

 



Řešení : 

1) Vypiš jednotky času od nejmenší po největší 

Sekunda, minuta, hodina, den, týden, měsíc, rok 

 

2) Základní jednotkou času je sekunda, značí se s. 

Měřidlem pro čas jsou hodiny. 

 

3) Doplň  

1 min = 60 s                           1 h = 60 min                          1 h = 3 600 s 

1 den = 24h             1 týden =   7 dní                

1 rok = 12 měsíců         1 rok = 365 dní     

                          

4) Převeď správně 

1 min = 60 s        120 s = 2 min      6h = 360 min     120 min = 2 h 

10 min = 600 s        600 s = 10 min     8 h = 480 min         180 min = 3 h 

15 min = 900 s      540 s = 9 min      5 h = 300 min         420 min = 7 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis   6.A 

 

Téma :     Opakování -Vodstvo ČR 

 

Řeka : 

 

 

Řeka je přirozený vodní tok. Ve srovnání s potokem má obvykle větší průtok, délku 
nebo rozlohu povodí.  

Levý a pravý břeh řeky určíme tak, že se postavíme ve směru jejího toku, po pravé ruce je pravý břeh, 

po levé levý. 

 

Tok řeky rozlišujeme: 

na horní- je užší, voda proudí rychleji 

na střední- proud je mírnější 

na dolní-voda plyne pomalu, tok se rozšiřuje 

 

 

 

 

 

https://www.invia.cz/blog/nejdelsi-reky-sveta/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_tok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFtok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povod%C3%AD


Rybník: 

 

 

Jsou uměle vytvořené vodní nádrže. Člověk je vybudoval k chovu ryb, k rekreaci  

    a za účelem odvodnění zamokřených území  

               

 

Přehrada : 

 

 

 

Jsou uměle vytvořené vodní nádrže v údolí řeky. Přehrady regulují množství vody v řece a tím 

zabraňují záplavám, slouží k rekreaci, k zásobárně pitné vody k zavlažování 

 

 Přehrady: Lipno, Orlík, Slapy (Vltava) 

                       Dalešice(Jihlava) , Vranov(Dyje) 

http://www.dotacnipruvodce.cz/project/dotace-na-rekonstrukci-odbahneni-nebo-vystavbu-rybniku/
http://www.vranovnaddyji.cz/vranovska-prehrada


Povodí : 

 

 

 

Je území, odkud voda odtéká do jedné řeky.  

Většina území Čech patří do povodí Labe, moravské území do povodí Moravy. 

 

                Úmoří 

 

 

 

Je území, odkud tečou všechny vody do jednoho moře. Naše území patří do úmoří Severního, 

Černého a Baltského moře. 

Labe odvádí vody z Čech do Severního moře. 

Morava odvádí vody do Černého moře. 

Odra odvádí vody do Baltského moře. 

http://www.pmo.cz/cz/cinnost/ochrana-zdroju-pitne-vody/povodi-moravy-chce-zajistit-kvalitni-pitnou-vodu-pro-pul-milionu-obyvatel-vysociny-a-jihomoravskeho-kraje-rekreaci-na-virske-nad/
https://slideplayer.cz/slide/3291058/


 

 

Zapiš si : 

  

1. Řeka je přirozený vodní tok. 
2. Rybník je uměle vytvořená vodní nádrž. Slouží k chovu ryb  

a k odvodnění území. 

3. Přehrady jsou uměle vytvořené vodní nádrže v údolí řeky. Přehrady regulují množství 
vody v řece a tím zabraňují záplavám, 
Např: Šance ( na řece Ostravici) 

4. Povodí je území, odkud voda odtéká do jedné řeky. 
5. Úmoří je území, odkud tečou všechny vody do jednoho moře. Naše území patří do úmoří 

Severního, Černého a Baltského moře. 
 

 

Odpověz na otázky : 

 

1. Co je to řeka? 
2. Co je to povodí ? 
3. Co slouží k chovu ryb ? 
4. Co reguluje množství vody v řece ? 

 

 

 

Řešení : 

1. Přirozený vodní tok 
2. Je území, odkud voda odtéká do jedné řeky. 
3. Rybník. 
4. Přehrada. 

 

 

 

 

 



Výchova ke zdraví – 6. ročník  

Opakování poruchy příjmu potravy 

Psychická onemocnění: 

Mentální anorexie - úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání 

potravy. 

Bulimie - přejídání a následné vyzvracení potravy, záchvatová přejídání, přejídání 

zaviněné stresem, často se může stát, že se tyto nemoci střídají. 

Příčiny : 

Nejsou přesně známy, jsou individuální, působí faktory biologické,  

psychologické (vliv rodiny, emoce, vliv médií, snaha kopírovat současný ideál krásy). 

Častěji těmito nemocemi trpí ženy než muži (více jim záleží na vzhledu), nejčastěji se 

objevuje v období puberty. 

Důsledky : 

Nedostatek základních látek – negativní vliv na růst i celkový vývoj dítěte, snížení 

obranyschopnosti , poruchy důležitých orgánů, porucha nervového systému, snižuje se 

schopnost soustředění, učení, únava, malátnost, vyčerpanost. 

Zapiš si do sešitu: 

Poruchy příjmu potravy jsou psychická onemocnění !!!. 

Jsou to : 

Mentální anorexie úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému 

odmítání potravy. 

Bulimie přejídání, následné vyzvracení potravy, záchvatová přejídání. 

Odpověz na otázky : 

1. Jakou trpí nemocí dívka, která odmítá jíst a pořád ztrácí váhu ? 

2. Co se může stát , pokud se dívka nebude léčit ? 

 Řešení : 

1. Mentální anorexie 

2. Může nastat porucha nervového systému, únava, vyčerpání  

a dokonce může takto nemocný člověk umřít.  



Etická výchova   6.A 

Opakování  - Zásady Fair play ve sportu i v životě. 

Co znamená Fair play ? 

Je základním předpokladem sportovního zápolení, obsahuje dodržování pravidel, sportovní chování, 

pomoc druhému závodníkovi. 

Zapiš si do sešitu zásady Fair play : 

1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel. 

2. Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest. 

3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti. 

4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého. 

5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky. 

6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi. 

7. Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu. 

8. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému. 

9. Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích. 

10. Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům. 

Zamysli se a zatrhni správnou odpověď: 

1. - bojuji čestně a kamarádsky podle pravidel 

a) to není nejlepší způsob, jak být úspěšný 

b) nevím, někdy se to dost dobře nedá 

c) ano, bez pravidel nelze soutěžit 

2. - v cíli nebo po zápase podám soupeři ruku, i když prohraji 

a) nemám chuť podat mu ruku,  

b) ano, vždy  

c) někdy ano, někdy ne 

3. - pokud vyhrávám, chovám se nadřazeně 

a) ne, výsledky mluví za mě 

b) rád se pochlubím, 

c) mám radost, proč si to neužít 

Řešení :  1C, 2B, 3A 



MATEMATIKA 6A – 13. 4. – 19.4. (R. Křístková) 

Jak jste si užili Velikonoce? Byla nějaká koleda, nebo jste tentokrát poslušně zůstali doma ;)  

A co rýsování trojúhelníků, zvládli jste to? 

Tentokrát budeme nejdřív počítat obvod trojúhelníka a pak si připomenete rýsování čtverce.  

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

14. 4. OBVOD TROJÚHELNÍKU 

 

 

 

Obvodem trojúhelníku rozumíme 

součet všech tří stran trojúhelníku. 

Označme délky tří stran jako a, b, c. 

obvod trojúhelníku označíme o 

 

 o = a + b + c     

 

 

Příklad: 

Spočítej obvod trojúhelníka o stranách dlouhých 28 cm, 31 cm a 15 cm.  

 

o = a + b + c 

o = 28 + 31 + 15 

o = 74 cm 

 

 

Napíšu vzorec 

Dosadím délky stran 

Spočítám a napíšu jednotku             

 

 

Spočítej sám další příklady. Pamatuj, vždy píšeš vzorec, dosadíš, spočítáš a nezapomeneš na jednotky: 

1. příklad: Spočítej obvod trojúhelníka o stranách dlouhých 3 m, 5 m a 7 m. 

2. příklad: Spočítej obvod trojúhelníka o stranách dlouhých 20 mm, 40 mm, 55 mm.  

3. příklad: Spočítej obvod trojúhelníka o stranách dlouhých 2,5 km, 4,3 km a 1,9 km.  

4. příklad: Spočítej obvod trojúhelníka o stranách dlouhých 155 cm, 239 cm a 205 cm.  

5. příklad: Spočítej obvod trojúhelníka o stranách dlouhých 33 mm, 44 mm a 39 mm.  



 

16. 4. ČTVEREC  

 

ČTVEREC MÁ: 

4 vrcholy … A, B, C, D 

4 strany … AB, BC, CD, AD … strany jsou stejně dlouhé 

Strany čtverce označíme malým a 

 

Příklad: 

Narýsuj čtverec ABCD, který má stranu a = 2 cm. 

 

 

17. 4. RÝSUJEME ČTVERCE 

Narýsuj tři čtverce. Pozor, aby sousední strany byly kolmé a všechny čtyři strany měly správnou 

délku. S rýsováním ti může pomoci i toto video https://www.youtube.com/watch?v=npxmJgI4Nno  

1. čtverec ABCD, který má stranu dlouhou 6 cm. 

2. čtverec KLMN, který má stranu dlouhou 3,5 cm. 

3. čtverec EFGH, který má stranu dlouhou 2,7 cm. 

---------------------------------------------konec zápisu do sešitu --------------------------------------------------------- 

Pokud potřebujete poradit, pište na email rkristkova@seznam.cz , také se můžete přidat do skupiny 

na FB, vytvořené jenom pro vaši třídu ;)  

https://www.facebook.com/groups/245970543224458/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=

105444217753179  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=npxmJgI4Nno
mailto:rkristkova@seznam.cz
https://www.facebook.com/groups/245970543224458/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=105444217753179
https://www.facebook.com/groups/245970543224458/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=105444217753179


Předmět: Přírodopis 

Třída: 6. A 

Vyučující: Mgr. Radka Hanusová 

Období:  14. 4. – 17. 4. 2020 

Moji milí a pilní žáčci, zdravím vás – zůstaneme ještě u opakování, ať můžeme od příštího týdne 
se začít učit PLODY. Ten, kdo se snažil zopakovat a doplnit opakování z minulého týdne, může 
si teď zkontrolovat, jestli splnil úkol správně:   

OPAKOVÁNÍ – květ 

 
- rostlina se rozmnožuje pomocí semen, 
- část rostliny, kde jsou semena uložená, se jmenuje květ, 
- pestík je samičí část květu, 
- tyčinka je samčí část květu, 
- oboupohlavný květ má pestík i tyčinky, 
- jednopohlavný květ má buď pestík - nebo tyčinky, 
- jednodomá rostlina má na sobě i samčí i samičí květy, 
- dvoudomá rostlina má na sobě buď samčí - nebo samičí květy, 
- okvětí má všechny lístky stejné, 

- nebo lístky květu mohou být rozdělené na zelený kalich a barevnou korunu. 

 

OPAKOVÁNÍ  –  opylení, oplození 

 
- pyl se přenáší z květu na květ jak - větrem, hmyzem nebo vodou, 

- přenesení pylu na pestík se nazývá opylení, 

- pylové zrno proniká z horní části pestíku (blizny) do dolní části pestíku (semeníku), 

- pylové zrno splyne s vajíčkem v semeníku – dojde k oplození, 

- z vajíček vzniknou semena, ze semeníku plod. 
 

 

Kdo se podíval v pondělí 6. 4. v televizi na příběh ze života rostlin a živočichů v moři 
– je šikulka!!!  
Na tento týden doporučuji v televizi na ČT 2 pořad o tom, že i ptáci pomáhají 
rostlinám v rozmnožování – v úterý 14.4. v 13:35 h. 

 

 

 

 



Anglický jazyk   VI. tř.    13.4.-17.4. 2020                                                          Ing.Evžen Tarasiuk 

Dobrý den, 
doufám, že jste všichni v pohodě a zasílám vám práci na další období. 
Věřím, že jste si užili Velikonoce = Easter v tak neobvyklém období.  

Na tento týden úkol bude zkontrolovat vše odpovědi v úkolech, které jste obdrželi během 

posledních 4-týdnů. Přečtete zápisy v sešitu za tuto dobu. 

 



 

 

 

Take care of yourself! / opatrujte se! 
 

 

 



Český jazyk 6. ročník 

(úkoly 13. 4. – 17. 4. 2020) 

 

• Stále platí procvičování na internetu, můžete procvičovat jakýkoli pravopisný jev, stačí chvilku 

každý den: 

https://www.pravopisne.cz/ 

https://www.umimecesky.cz/ 

https://skolakov.eu/ 

http://ucirna.cz/ 

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

http://www.kaminet.cz/ 

 

• Minule jsme opakovali slovesa, tento týden budeme opakovat a procvičovat číslovky. 

 

Pro připomenutí (máte zapsáno v sešitech, kdo nemá, dopište si) 

 

 

 

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


 

• Úkoly do sešitu: 

1. Vyhledej jen číslovky, číslovky určité podtrhni modře a číslovky neurčité červeně:  

Běžel, on, sedm, devadesát, mnoho, obě, Jana, několikrát, málo, leží, šestý, hezký, mnohokrát, 

patery, čtyřicátý, několik, první, pětkrát, dvoje, nikdo.  

2. Urči druh číslovky – zakroužkuj písmenko správné možnosti:  

Pátý – a) základní určitá b) řadová určitá c) násobná neurčitá  

Dvoje – a) řadová určitá b) druhová určitá c) druhová neurčitá  

Mnoho – a) druhová určitá b) násobná neurčitá c) základní neurčitá  

Šestkrát – a) násobná neurčitá b) základní určitá c) násobná určitá  

Desatery – a) druhová určitá b) základní určitá c) druhová neurčitá  

Několikátý – a) řadová určitá b) řadová neurčitá c) základní neurčitá  

Devět – a) řadová určitá b) základní neurčitá c) základní určitá  

Několikery – a) druhová neurčitá b) základní neurčitá c) druhová určitá  

 

3. Zapiš slovy:  

38 ………………………………………….. 4 ……………………………………….  

96 ………………………………………….. 900 …………………………………….  

137 ………………………………………………………………………………………..  

1986 ………………………………………………………………………………………  

 

4. Za číslovkami řadovými doplň barevně chybějící tečky:  

V 5 minutě jsme dali 2 góly. Karel IV byl 11 český král. Petr ovládá 3 světové jazyky.  



Na 6 straně doplň písmenka ve 3 cvičení. Opište cvičení 6 na 10 straně. Jan doběhl na  

5 místě. Na sedadle číslo 13 sedí Petr. V roce 1945 skončila 2 světová válka.  

 

5. Přepiš text a číslovky základní i řadové v něm zapiš číslicí, nebo číslicí s tečkou.  

Jana se narodila sedmého šestý dva tisíce jedna. Vypočítej deváté cvičení. Doplň šest slov. Přečti 

osmé zadání. Erice je deset let. Dnes je čtvrtého června. Hokejisté vstřelili pátý gól. Přijď v devatenáct 

hodin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vo – 6         úkoly na týden 13.4–19.4. 

 

 

 

STÁTNÍ SVÁTKY – vyzkoušej si své znalosti 

Úkol č. 1: 

Spoj čarou data a události: 

 

Den obnovy samostatného českého státu                         6. července (1415) 

Den české státnosti                                                          28. října (1918) 

Den vítězství                                                                     5. července (863) 

Upálení mistra Jana Husa                                                 28. září 

Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje                             1. ledna (1993) 

Den boje za svobodu a demokracii                                   17. listopadu (1989) 

Den vzniku samostatného československého státu            8. května (1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dějepis, 6. ročník, týden: 13. 4. – 17. 4. 2020 

Téma: Starověký Egypt – opakování formou PL + správné odpovědi 

NOVĚ: JELIKOŽ BYSTE MĚLI TENTO TÝDEN POUZE JEDNU HODINU, VÁŠ 

ÚKOL NA TENTO TÝDEN BUDE DOPLNIT VEŠKERÉ INFORMACE 

Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH 4 TÝDNŮ!!! + PODÍVAT SE NA LIBOVOLNÝ DOKUMENT 

Z PROBÍRANÉHO UČIVA (MEZOPOTÁMIE, PŘEDNÍ VÝCHOD – PERSIE, 

PALESTINA, STAROVĚKÝ EGYPT... TOHOTO MATERIÁLU JE VELKÉ 

MNOŽSTVÍ, JAK NA YOUTUBE, TAK I NA PRIMA ZOOM, ČT 2…). 

 

1. Vyber a doplň do textu správnou odpověď (pokud slovo neznáš, vyhledej jeho význam 

a napiš si ho): 

Nil, severní Africe, pouště, oázách, Nilu, období záplav, období druhé sklizně, období 

polních prací a první sklizně 

 

Egypt leží v SEVERNÍ AFRICE. Egyptem protéká řeka NIL. Většinu území tvoří POUŠTĚ. 

Úrodná půda je pouze okolo NILU a v OÁZÁCH. V Egyptě se střídají tři roční období - 

ZÁPLAV, OBDOBÍ POLNÍCH PRACÍ A PRVNÍ SKLIZNĚ a OBDOBÍ DRUHÉ SKLIZNĚ.  

 

2. Spoj, co k sobě patří: 

FARAON    EGYPTSKÝ PANOVNÍK  

OTROCI    VÁLEČNÍ ZAJATCI 

KALAMÁŘ, RÁKOS  PSACÍ POTŘEBY 

NIL     OBDOBÍ ZÁPLAV  

ÚDOLÍ KRÁLŮ   MÍSTO SE SKALNÍMI HROBY 

PYRAMIDA    HROBKA FARAONA 

SFINGA SOCHA S LIDSKOU HLAVOU A TĚLEM 

LVA/LVICE 

 

3. Označ slovo, které je správně: 

Egypťané VĚŘILI / NEVĚŘILI v posmrtný život. 

Těla zemřelých MUMIFIKOVALI / POHŘBÍVALI, aby zabránili jejich rozkladu. 

Mumii uložili do SARKOFÁGU / SKAFANDRU a dali do kamenné hrobky. 

 



4. Vyber a OZNAČ správnou odpověď: 

a) Egypt se rozkládal v povodí řeky: EUFRAT / NIL / GANGA 

b) Záplavy byly důležité, jelikož přinášely: ÚRODNÉ BAHNO / KROKODÝLY / ZRNÍ 

c) V Egyptě pěstovali: 

PŠENICI, JEČMEN, ZELENINU, OVOCE, LEN A VINNOU RÉVU / PŠENICI, JEČMEN, 

LEN, VINNOU RÉVU A BRAMBORY / PŠENICI, JEČMEN, LEN, VINNOU RÉVU, RÝŽI 

d) Egypt sjednotil faraon: MENU / MENI / MIMO 

e) Vládce Egypta byl: KNÍŽE / VAJDA / FARAON / KRÁL / CÍSAŘ 

f) Bezprávní obyvatelé se jmenovali: OTROCI / KNĚŽÍ / SPRÁVCI 

g) Egypťané věřili v: JEDNOHO BOHA / NEVĚŘILI VŮBEC / VÍCE BOHŮ (tzv. 

polyteismus) 

h) Mezi posvátné egyptské zvíře patří: PRASE / KRÁVA / KOČKA 

ch) Mumifikace je: VELKÁ OSLAVA / PROCES „VÝROBY“ MUMIE / JÍDLO 

i) Sfinga je: SOCHA S TĚLEM LVA A HLAVOU ŽENY / SOCHA S TĚLEM ŽENY A 

HLAVOU LVA / PANOVNICE STARÉ ŘÍŠE 

j) Pyramida je: POSVÁTNÝ CHRÁM / POSVÁTNÝ BROUK / HROBKA FARAONŮ 

k) Hieroglyfy jsou: CHRÁMY / SOCHY / EGYPTSKÉ OBRÁZKOVÉ PÍSMO 

 


