
Fyzika 6.A 

 Opakování : Tělesa a látky 

1) Zařaď tělesa do skupin A, B, C podle toho, jaké vlastnosti mají látky při běžné teplotě, 

z nichž jsou tato tělesa zhotovena 

Tělesa: dlažební kostka, dřevěná deska, keramický květináč, kulička z plastelíny, 

míček na soft tenis, ocelový hřebík, papírový model letadla, porcelánový hrnek, 

skleněná výplň dveří 

 

 

A 

 

NENÍ TVÁRNÁ 

NENÍ KŘEHKÁ 

JE TVRDÁ 

 

B 

 

NENÍ TVÁRNÁ 

JE KŘEHKÁ 

JE TVRDÁ 

 

C 

 

JE TVÁRNÁ 

NENÍ KŘEHKÁ 

JE MĚKKÁ 

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Zařaď látky do skupin A, B, C 

Látky při běžné teplotě: 

benzín, dřevo, dusík, džus, kouř, kyslík, měď, mléko, papír, plastická hmota, polévka, voda, 

vodní pára, vzduch, zlato 

 

A 

 

PEVNÉ LÁTKY 

 

 

B 

 

KAPALNÉ LÁTKY 

 

 

C 

 

PLYNNÉ LÁTKY 

 

   

   

   

   

   

3) Zařaď tělesa do skupin A, B, C 

Tělesa při běžné teplotě: 

benzín v kanystru, cihla, limonáda v láhvi, list papíru, voda v akváriu, tužka, vzduch v míči, 

zápalka, vzduch v pneumatice, olej v láhvi, helium v balónku, voda v radiátoru, bublinka 

vzduchu ve vodě, hřebík, vzduch ve třídě. 

 

A 

 

PEVNÁ TĚLESA 

 

 

B 

 

KAPALNÁ TĚLESA 

 

 

C 

 

PLYNNÁ TĚLESA 

 

   

   

   

   

   



 

Řešení si zapiš do sešitu: 

1) 

 

 

A 

 

NENÍ TVÁRNÁ 

NENÍ KŘEHKÁ 

JE TVRDÁ 

 

B 

 

NENÍ TVÁRNÁ 

JE KŘEHKÁ 

JE TVRDÁ 

 

C 

 

JE TVÁRNÁ 

NENÍ KŘEHKÁ 

JE MĚKKÁ 

dlažební kostka keramický květináč kulička z plastelíny 

dřevěná deska porcelánový hrnek míček na soft tenis 

ocelový hřebík skleněná výplň dveří papírový model letadla 

 

 

2) 

 

 

A 

 

PEVNÉ LÁTKY 

 

 

B 

 

KAPALNÉ LÁTKY 

 

 

C 

 

PLYNNÉ LÁTKY 

 

dřevo benzín dusík 

měď džus kouř 

papír mléko kyslík 

plastická hmota polévka vodní pára 

zlato voda vzduch 

 

 

 



 

A 

 

PEVNÁ TĚLESA 

 

 

B 

 

KAPALNÁ TĚLESA 

 

 

C 

 

PLYNNÁ TĚLESA 

 

cihla benzín v kanystru vzduch v míči 

hřebík limonáda v láhvi vzduch v pneumatice 

list papíru olej v láhvi helium v balónku 

tužka voda v radiátoru bublinka vzduchu ve vodě 

zápalka voda v akváriu vzduch ve třídě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 6.A 

Opakování -   Sluneční soustava 

Slunce a sluneční soustava 

Sluneční soustavu tvoří:  

Slunce 

planety se svými měsíci 

planetky 

komety a meteority 

 

 

Pluto byl ještě nedávno považován za devátou planetu sluneční 

soustavy. Astronomická unie rozhodla, že bude ze seznamu planet 

sluneční soustavy vyřazen a přeřazen do rodiny trpasličích planet. 

Slovo planeta je odvozeno od řeckého planetes, což znamená 

poutníci, tuláci. Planety jsou tedy oběžnice kolem Slunce. 



Napiš planety v pořadí, v jakém jsou vzdáleny od 

Slunce 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

Seřaď planety na větší a menší planety sluneční 

soustavy 

Větší planety Menší planety 

  

  

  

  

  



 

Český jazyk 6. ročník 

(úkoly 27. 4. – 1. 5. 2020) 

 

• Tento týden budeme procvičovat podmět a přísudek 

• Níže máte krátký zápis do sešitu pro připomenutí a pár cvičení, které vypracujte do sešitu 

• Trénovat podmět a přísudek můžete taky online (ať toho nemáte tolik na psaní): 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm 

http://www.kaminet.cz/ces/veta/_podmet1.php 

http://www.kaminet.cz/ces/veta/_podpris1.php 

 

• Samozřejmě můžete procvičovat i jiné pravopisné jevy na známých webech 

• https://www.pravopisne.cz/ 

• https://www.umimecesky.cz/ 

• https://skolakov.eu/ 

• http://ucirna.cz/ 

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

 

 

 

Zápis do sešitu a úkoly do sešitu: 

 

 

 
 

 

 
 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm
http://www.kaminet.cz/ces/veta/_podmet1.php
http://www.kaminet.cz/ces/veta/_podpris1.php
https://www.pravopisne.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/
http://ucirna.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php


 
 

 

2. Ve větách podtrhněte podmět a přísudek: 

 

Noví nájemníci si prohlíželi své budoucí byty. 

Na poli za vsí děti pouštěly draky. 

Brzy ráno jsme vyšli do lesa. 

Kup si nové boty. 

Do zoologické zahrady byly zakoupeny želvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dějepis, 6. ročník, týden: 27. 4. – 1. 5. 2020 

Téma: Starověká Indie a starověká Čína – historický kvíz (opakování) 

 

Pokus se zodpovědět otázky tohoto kvízu (správné odpovědi nalezneš v další opoře). 

Použij: předchozí oporu (ne všechny informace tam máte uvedeny) + jiné dostupné materiály 

+ vyhledávej aktivně na internetu, abys odhalil správné odpovědi.  

1) Ve kterém světadíle leží Indie a Čína?  

2) Odkud se do Indie dostala znalost zemědělství?  

3) Jaké pohoří prostupuje Indií?  

4) Ze které plodiny zde vyráběli látky?  

5) Na které 2 části se dělila indická města?  

6) Jak se jmenoval nejvýznamnější panovník centralizované říše, která vznikla po odchodu 

Alexandra Velikého?  

7) Kam nechal král Ašóka tesat své výnosy – edikty?  

8) Jaké bylo nejrozšířenější náboženství v Indii?  

9) Který z indických bohů je stvořitel?  

10) Který z indických bohů je udržovatel?  

11) Hinduisté věří v narození duše zemřelého v jiném těle. Jak se tomuto znovuzrození říká?  

12) Jak se říká v buddhismu stavu úplné blaženosti?  

13) Jak se jmenují společenské vrstvy v Indii?  

14) Kdo tvořil ostatní kasty?  

15) Jaké písmo používali a dodnes používají v Indii?  

16) Na jakých řekách leží Čína?  

17) Jaké tři pěstované plodiny byly typické pro Čínu?  

18) Jaké platidlo se v nejstarších dobách používalo k placení v Číně?  

19) Jaký tvar mívaly první kovové mince?  

20) Podle kterého císaře dostala Čína své jméno?  



21) Jak se jmenovalo čínské písmo? 

22) Jak se jmenuje pro matematiku důležité číslo, jehož hodnota je 3,14…a Indové jej 

vypočítali?  

23) V astronomii došli k dvěma velkým objevům. Jakým? Uveď alespoň jeden.  

24) Za koho byl považován panovník v Číně?  

25) Co to byla Hedvábná stezka?  

26) Kolik znaků čínského písma ve skutečnosti existuje?  

 

Jaké věty pravdivě popisují stát vzniklý u řeky Gangy? (OZNAČ JE) 

• Jeho vznik způsobili Árjové. 

• Lidé se v něm dělili na čtyři skupiny. 

• Nejvyšší postavení měli otroci. 

• Árjové sami sebe považovali za dokonalejší rasu. 

• Své poznatky udržovali písmem. 

 

S Velkou čínskou zdí se pojí následující tvrzení… (vyber a označ). 

 

 

 

 

o Nachází se v Evropě. 

o Je starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou. 

o Byla vybudována za pomoci mnoha zajatců a trestanců, kteří zde zahynuli. 

o Je asi 2 metry vysoká, 1,5 metru široká. 

o Jejím účelem bylo chránit Čínu před mongolskými nájezdy. 

o Se všemi odbočkami měří 8758,8 km a je viditelná z vesmíru. 

o Je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. 

 



MATEMATIKA 6A – 27. 4. – 3. 5. (R. Křístková) 

A další týden je za námi. Obvod a obsah čtverce byl pro vás určitě hračka, tak si nejdříve zkontroluj 

výsledek příkladu z minulého týdne. Pokud jej nemáš, dopiš si vše teď. 

---------------------------------------------------kontrola výsledků----------------------------------------------------------- 

Narýsuj čtverec, který má stranu dlouhou 55mm. Spočítej jeho obvod a obsah. 

Při rýsování doufám všichni použili pravítko s ryskou a sousední strany máte na sebe kolmé. Přeměřte 

si všechny strany čtverce, musí být stejně dlouhé – všechny 55 mm, což je 5,5 cm. 

A výpočty: 

o = 4 ∙ a 
o = 4 ∙ 55 
o = 220 mm 

S = a ∙ a 
S = 55 ∙ 55 
S = 3025 mm2 

 

-------------------------------------------konec kontroly výsledků----------------------------------------------------------- 

Teď budeme pokračovat v geometrii z páté třídy a to výpočtem obvodu a obsahu obdélníka, 

tentokrát vše spočítáme pomocí vzorců. 

Otevři sešit a zapiš do něj 

-------------------------------------------Zápis do sešitu---------------------------------------------------------------------- 

27. 4. OBVOD OBDÉLNÍKA  

 

Obvod je součet délek všech stran. 
Obdélníka má protější strany stejně dlouhé, proto 
je značíme malým a a malým b. 
Obvod značíme malým o. 
 

o = a + b + a + b 
 

o = 2 ∙ (a + b)  
 

 

Příklad: 

Vypočítej obvod obdélníka, který má strany dlouhé 12 a 15 metrů. 

a = 12 m, b = 15 m    

o = 2 ∙ (a + b)     … napíšeme vzorec 

o = 2 ∙ (12m + 15m) = 2 ∙ 27m  … místo a a b píšeme délky strany, které máme v zadání 

o = 54 m    … spočítáme a napíšeme správnou jednotku, metry 

28. 4. OBSAH OBDÉLNÍKA  



 

Obsah je plocha, kterou obdélník zaujímá.  
Obsah značíme velkým S a vypočítám ho tak, že 
vynásobím délky dvou sousedních stran. 
Počítáme ho pomocí vzorce: 
 

S = a ∙ b  
 

 

Příklad: 

Vypočítej obsah obdélníka, který má strany dlouhé 7 a 15 centimetrů. 

a = 7 cm, b = 15 cm 

S = a ∙ b   … napíšeme vzorec 

S = 7cm ∙ 15cm   … místo a a b píšeme zadané délku stran, 7 cm a 15 cm 

S = 105 cm2 … spočítáme a dopíšeme správnou jednotku, centimetry 

čtvereční 

 

30. 4. OBVOD A OBSAH OBDÉLNÍKA – samostatná práce 

1. Narýsuj obdélník, který má strany dlouhé 5cm a 3 cm. Spočítej jeho obvod a obsah. 

2. Obsah obdélníka je 36 cm2. Jak dlouhé jsou jeho strany? (počítej v celých centimetrech) 

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

S řešením druhého příkladu ti pomůže video https://www.youtube.com/watch?v=W9J_7jto68M 

Připomeň si převody jednotek délky https://www.youtube.com/watch?v=U1GpOIMmdEY a jednotek 

obsahu https://www.youtube.com/watch?v=RIFmmVETEDo . A výpočty obvodu a obsahu obdélníka  

https://www.youtube.com/watch?v=wSsEjftzwt0 

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

na FB, vytvořené jenom pro vaši třídu ;) a tam se ptát 

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

105444217753179  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9J_7jto68M
https://www.youtube.com/watch?v=U1GpOIMmdEY
https://www.youtube.com/watch?v=RIFmmVETEDo
https://www.youtube.com/watch?v=wSsEjftzwt0
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


Obrázek 1 Obrázek 2 
Obrázek 3 

Vo- 6      úkoly na týden  27.4. – 3.5. 

 

Milé děti dnes si zopakujeme státní 

svátky formou jednoduchého 

pracovního listu 

 

Na připomenutí si přečti: 

• 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu (1993 – vznik samostatné České 
republiky) 

• 8. května – Den vítězství (1945 – konec druhé světové války v Evropě) 

• 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863 – příchod bratrů, 
kteří přinesli křesťanství a vzdělanost na Velkou Moravu) 

• 6. července – Den upálení mistra Jana Husa (1415) 

• 28. září – Den české státnosti (935 – zavraždění knížete Václava) 

• 28. října – Den vzniku samostatného československého státu (1918 – 
vznik Československa) 

• 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den 
studentstva (1939 – uzavření českých vysokých škol nacisty, 1989 – studentské 
protesty, které spustily sametovou revoluci) 

 

 Spoj obrázek s událostí a další informací ( např. 1A, 2B atd.) 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametová_revoluce


Obrázek 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Byl jsem kněz, rektor Karlovy 

univerzity. Kritizoval jsem církev. 

 

B) Byli jsme dva bratři, šířili jsme křesťanství, vytvořili jsme písmo – 

hlaholici. 

Obrázek 5 

Obrázek 6 

Obrázek 7 

Obrázek 8 



 

C) Slovensko se rozhodlo stát samostatným státem, proto jsme se v roce 

1993 rozdělili. 

 

D) Jsem patronem našeho státu. Na můj svátek slavíme Den české státnosti.  

 

 

E) T. G. Masaryk v exilu usiloval o vytvoření samostatného státu. Ten vznikl 

v roce 1918. 

 

F) Studenti vyjádřili nesouhlas s tehdejším vedením státu. Začala „sametová 

revoluce“. 

 

   

G) Válku začalo fašistické Německo. Zahynulo 60 milionů lidí. 

 

Řešení: 

6G, 5+8 F, 4 E, 7 C, 3 A, 2 D, 1 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etická výchova   6.A   

Opakování  -   Chování při jídle 

                                           Zásady slušného chování při jídle 

Než zasedneme k prostřenému stolu, je nutné dodržet základní pravidla hygieny: 

•  před jídlem si VŽDY musíme důkladně umýt ruce, 

•  k prostřenému stolu zasedáme vždy čistě oblečení a upravení. 

• Na svém místě sedíme klidně. Nikdy se na židli nehoupeme. 

• Během jídla neodcházíme od stolu bez vážného důvodu. 

• Během jídla nerušíme ostatní hlasitým mlaskáním nebo srkáním. 

• Při jídle nikdy nemluvíme s plnými ústy. 

• U jídla si nečteme (např. noviny, časopis apod.). 

• Necinkáme příborem o talíř. 

 

Zaškrkej co je špatně : 

• Před jídlem si ruce nikdy nemyjeme. 

• U jídla sedíme klidně a slušně oblečení. 

• Při jídle je slušné hlasitě mlaskat. 

• Když dojíme, odložíme příbor na talíři vždy držadlem doprava. 

• U jídla je slušné číst si noviny. 

• U stolu je vhodné ostatním vyprávět historky s plnými ústy. 

• Po skončení oběda / večeře si otřeme ústa připraveným ubrouskem. 

 

Řešení 

• Před jídlem si ruce nikdy nemyjeme. 

• U jídla sedíme klidně a slušně oblečení. 

• Při jídle je slušné hlasitě mlaskat. 

• Když dojíme, odložíme příbor na talíři vždy držadlem doprava. 

• U jídla je slušné číst si noviny. 

• U stolu je vhodné ostatním vyprávět historky s plnými ústy. 

• Po skončení oběda / večeře si otřeme ústa připraveným ubrouskem. 

 



Anglický jazyk   VI. tř.    27.4. – 1.5. 2020                                 Ing. Evžen Tarasiuk 

Zasílám Vám tyto úkoly pro následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište 

mi email: evzen.tarasjuk@seznam.cz 

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

1. Přepiš si do pracovního sešitu a doplň am, is, are 

 

 

2. Zopakujeme dny v týdnu. Přepiš si do sešitu English. 

 

3. Napiš česky a přelož do sešitu English 

Ona je moje kamarádka. 

On není můj bratr. 

Já jsem vyšší než John. 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


Mohu si půjčit fixy? 

Je slunečný den. 

4. Zopakujeme řadové číslovky. Přepiš si do slovníčku.  

 

ŘEŠENÍ 

 

 

Ona je moje kamarádka. She is my friend. 

On není můj bratr. He is not my brother. 

Já jsem vyšší než John. I am taller than John. 

Mohu si půjčit fixy? Can I borrow felt-pens? 

Je slunečný den. It is sunny day. 

 

 

 


