
6. TŘÍDA                            učivo na týden: 4.5. – 7.5.2020 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Kaločová 

Email: KalocovaB@seznam.cz, Facebook: Barča Kaločová 

Soukromá skupina pro 6.tou třídu na Facebooku (po otevření odkazu klikni na přidat se do 

skupiny): 

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

 

 

 

6. třída Anglický jazyk , Mgr,. David Otipka 

Od 4.5. 2020 do 7. 5. 2020  

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

ibsenova otipka 

 

I. Řešení z minulé hodiny. 

II c) Přepište tyto věty i s překladem do sešitu: ŘEŠENÍ 

 

On teď čte knihu.   He is reading a book now 

Já píšu dopis.   I am writing a letter. 

My jdeme do kina.  We are going to cinema. 

Oni vaří.    They are cooking. 

Ona tančí.    She is dancing. 

On dělá domácí úkol.  He is doing homework. 

Já si čistím zuby.   I am cleaning my teeth. 

 

II d) Vytvořte zkrácené tvary těchto vět. Přepište do sešitu. ŘEŠENÍ 

Vzor:  He is drinking tea now.  He ´s drinking tea now. 

  She is writing a letter now.  She ´s writing a letter now. 

  They are drinking coffee now. They´re drinking coffee now. 

  I am dancing now.   I ´m dancing now. 

  We are our doing homework now. We´re our doing homework now. 

  I am going to cinema.   I´m going to cinema. 

 

II. Přítomných čas průběhový, věta oznamovací v záporu: 

Dnes se zaměříme na přítomný čas průběhový, zopakujeme si tvorbu oznamovací věty v záporu. 

Výklad: 
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Poznámka: Záporná věta nám říká, co nedělám, neděláme atd. 

II. A) Výklad: zápor v přítomném čase průběhový se tvoří  : 

osoba  pomocné sloveso to be v záporu významové sloveso+ing  ostatní 

      

I   am not  playing   football now. 

(Já    nehraji    teď  fotbal.) 

osoba  pomocné sloveso to be v záporu významové sloveso+ing  ostatní 

      

She  is not  playing   football  now. 

(Ona   nehraje    teď  fotbal.) 

 

 

II B)  Cvičení: Přeložte tyto věty a přepište je i s překladem do sešitu. 

Vzor:  On teď nehraje fotbal.  I am not playing football now. 

Já nepíšu teď dopis.  _____________________________ 

My nejdeme do kina.  ____________________________ 

Oni nevaří.   ____________________________ 

Ona ted´netančí.   ____________________________ 

On nedělá domácí úkol.  ____________________________ 

Já si nečistím zuby.  ____________________________ 

II C)Sloveso to be v záporu (přečíst a naučit): 

Poznámka: Záporný tvar pomocného slovesa to be je dnes již většinou v krátkém tvaru- short 

form viz. následující tabulky. 

Poznámka: Zopakujte si správné tvary slovesa to be v záporu, zvýrazněno tučně. Jelikož je 

sloveso to be v přítomném čase průběhovém jako sloveso pomocné, nepřekládá se . 

Osobní zájméno a sloveso to 
be v záporu 

Short form 
Krátký tvar 

I am  not I´m not 

You are not You aren´t 

He is not He isn´t 

She is not She isn´t 

It is  not It isn´t 

We are not We aren´t 

They are not They aren´t 

II D) Vytvořte zkrácené tvary záporu těchto vět. Přepište do sešitu.  

Vzor:  He is not drinking tea now.   He isn´t drinking tea now. 

She is not writing a letter now.  ________________________ 

They are not drinking coffee now.  ________________________ 

I am not dancing now.   ________________________ 

We are not our doing homework now. ________________________ 

I am not going to cinema.   ________________________ 



 

II E) Přeložte tato slova:Přepište i s překladem do sešitu 

Sing:_________  do homework:__________ 

Write:_________  coffee:_______________ 

Read:_________  letter: _______________ 

Cook:__________  coke:_________________ 

Clean:_________  ride a bike____________ 

 

II F) Nová slovička: Přepište do sešitu a naučte se. 

Newspaper /njuspejpr/ noviny magazine/magazin/ časopis 

postcard/poustkard/pohled  poster /poustr/plakát  

 

Fyzika VI. tř., 4. - 8.5. 2020, vyučující Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula 

24 h = 1 dnů 

1 min = 60 s 

120s = 2 min 

60 min =  1 h 

7 dnů =  1 týdnů 

Při závodě na 10 km doběhl vítěz v čase 27 min 25 s.  Běžec na druhém místě měl čas 28 min 15 s. 

Vypočítej rozdíl jejich času.  

čas 27 min 25 s, do 28 minut zbývá 35 sekund. Do času 28 min 15 s, zbývá 15 sekund. 

35 + 15 = 50 

Rozdíl časů je 50 s. 

2) Nové učivo, Síla a její měření, učebnice str. 52 - 53 

Doplň: Síla je ……………….veličina, která popisuje ……………………. působení  

těles. 

Označuje se písmenem ……….. Tělesa mohou na sebe působit, jsou-li v 

……………….., ale i na ………………………….. 

Působení síly poznáme ze tří účinků: 

1)………… 

2)………… 



3)………….. 

 

účinky síly nejsou závislé jen na její ………………………, ale také na …………………., ve 

kterém síla působí. Proto někdy znázorňujeme sílu pomocí ……………….   

…………………….. 

Nakresli si takovou úsečku. 

Co může způsobit síla?  Napiš Ano, nebo Ne 

Míč se dá do pohybu. ……………. Míč se zastaví. ………………….. 

Míč se promáčkne. ………………… Míč praskne. …………………….. 

Míč zezelená …………………………. 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika 

6. třída Mgr. David Otipka 

Kdy: od 4.5. – 7. 5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Co je to záhlaví a zápatí? 

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

 

 

JČ pro 6.třídu  4.- 7. 5. 2020 

Mgr.Matylda Richterová 

 

1. Kontrola úkolu z minulého týdne: 

Měl jsi napsat VYPRÁVĚNÍ o svém setkání s nějakým zvířetem. 

Přečti si i tyto texty: 

 

A) Jednou jsme jely s dcerami k vodě, bylo léto, horko, tak jsme si chtěly zaplavat a osvěžit se. 

Užívaly jsme si to u jedné malé přehrady nedaleko Ostravy. Vtom mladší dceru píchl nějaký 

hmyz do líčka. Bolelo to jen trochu, ale tvář jí začala pomalu, ale jistě opuchat. Raději jsme se 

vrátily domů. I když jsme na postižené místo přikládaly studené obklady, otok se nezmenšoval. 

Dcera takto nechtěla ani nikam chodit, hlavu měla jako nakynutou a vypadala dost hrozně. 

Kdybych chtěla pobavit známé, vyfotila bych ji, ale byla tak nešťastná, že jsem jí to nemohla 

udělat. Druhý den jsme šly k naší dětské lékařce a ta nám předepsala speciální prášky. Hned asi 
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po pár hodinách zabraly a dceřina hlava se začala vracet do normální velikosti. Naštěstí i bez 

následků. Tak to bylo setkání se zákeřným „hmyzákem“, který má své příbuzné určitě všude ! 

Příště pojedeme k vodě jedině s repelentem.. 

 

B) Vloni v létě jsem jako obvykle byla na několikadenní návštěvě u jedné své kamarádky, která 

bydlí na venkově v podhůří Jeseníků. Ráno jsem šla sama vyvenčit svého pejska a zamířila na 

blízký vršek, odkud je hezký výhled na celý kraj. Cestou jsme ale potkali velkého psa, teda 

vlastně fenku. Byla sama, její páníček nebo panička nikde, na sobě neměla ani obojek. S mým 

pejskem se hned spřátelili a fenka se přidala k nám. Vrátili jsme se do domku kamarádky a i 

když se nám psí dáma moc líbila, zavolali jsme na místní policii. Ohlásili jsme náš zvláštní „nález“ 

a ptali se, zda někdo nehledá ztraceného čtyřnožce. Ten den byl klid, ale další den nám zavolali 

majitelé z nedalekého městečka. Pro fenku si pak přijeli, dokonce nás obdarovali nálezným ve 

formě láhve vína. Bylo dobré, ale po fenečce nám bylo stejně trochu smutno.. 

 

2. Nyní se budeme věnovat trochu mluvnici : 

 

1) Urči slovní druhy těchto slov (z textu A)): 

Můžeš je nadepsat číslem- např. sloveso 5 apod. 

 

léto, malé, nedaleko, nějaký, do, trochu, opuchat, raději, když, nikam, dost, známé, jí, 

to, naší,  bez, příbuzné, všude, jedině, repelentem. 

 

2) Z textu B) vypiš  ZÁJMENA! 

 

Kontrola těchto úkolů příště ! 

Pokud jsi ještě nenapsal své VYPRÁVĚNÍ o setkání s nějakým zvířetem, doufám, že to napravíš!  

A pak si vaše texty společně přečteme! 

3. Vzpomeneš si na příběhy z filmů o přátelství člověka a zvířete (zvířat)? 

Poznač si jejich názvy do sešitu (nebo na papír)! 

 

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

4.5. – 7.5.2020                                                                                        

Vyučující: Mgr.Rupec Stanislav 

Písemné sčítání a odčítání 

 



 

 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklady 24, 27, 28, 29 

Řešení: 

24     6 040      Zk: 9 533        8 924     Zk: 6 060 

         3 493         -  3 493      - 2 864            2 864 

             9 533            6 040        6 060            8 924 

29     6 871      Zk: 3 067 

       - 2 804            2 804  

         3 067             6 871 

 
Zkuste sami příklady na těchto web. stránkách. 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000 

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

 

 

 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

5   8 000 + 2 000 = 10 000               10 000 – 0 = 10 000 

       4 000 + 6 000 = 10 000               10 000 – 3 000 = 7 000 

     7 000 + 3 000 = 10 000               10 000 – 5 000 = 5 000 

     1 000 + 9 000 = 10 000               10 000 – 4 000 = 6 000 

 

6   2 500 + 6 900 = 9 400     1 700 + 7 560 = 9 260     6 800 + 1 408 = 8 208 

     3 800 + 2 300 = 6 100     6 900 + 1 340 = 8 240     2 300 + 4 829 = 7 129 

 

10  3 460 + 2 800 = 6 260    4 790 + 5 600 = 10 390   1 670 + 5 680 = 7 350 
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      6 580 + 1 900 = 8 480    5 740 + 3 870 = 9 610     2 480 + 6 790 = 9 270 

 

      7 390 – 3 800 = 3 590    6 450 – 2 700 = 3 750      8 250 – 5 980 = 2 270 

      4 820 – 1 900 = 2 920    9 580 – 2 790 = 6 790      5 430 – 1 880 = 3 550 
 

 

 

Matematika VI. tř. 4.5. – 7.5.2020                                                        

Vyučující: Mgr. Rupec Stanislav 

Úhel, osová souměrnost, trojúhelník – opakování  

 

 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 2, 9, 6 

Řešení: 

2A      α = β       180° - 130° = 50° = α   β = 50°   α + β = 100° 

6Aa)   α = 180° - 138° = 42°     



           protilehlé vrcholové úhly mají stejnou velikost    β = 56° 

           součet vnitřních úhlů trojúhelníku = 180°   α + β + γ = 180° 

           α + β = 42° + 56° = 98°     180° -  98° = 82° = γ 

           α1 = 138° 

           β1 = 180° - 56° = 124° 

           γ1 = 180° - 82° = 98° 

     b)   α1 + β1 + γ1 = 138° + 124° + 98° = 360° 

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

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 
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6. třída  -  výchova k občanství (V. Göbel) 

 

opakování - shrnutí minulého zadaného učiva 

jazyk = soustava znaků sloužících k dorozumívání 

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

( moravská, slezská nebo česká nářečí) 

 

nové učivo 

spisovná x nespisovná (obecná) čeština 

 

 

 

úkol č. 1: nahraďte slova z nespisovné (obecné) češtiny slovy spisovnými: 

 

 



 

úkol č. 2:  přečti si pozorně nafocený text odpověz na otázky: 

                 a) Poznáš, kdo mluví spisovně a kdo ne? 

                 b) Je pro tebe lepší používat češtinu spisovnou nebo obecnou? Proč? 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS (4.5. – 7.5) 
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

 

Pokus se vše vypracovat do sešitu: 

1/ Pojmenuj (rodové i druhové jméno): 

 

A/ B/ C/  

2/ Kde žije ploštěnka mléčná? ............................................... 

3/ Ploštěnky dýchají:………………a jejich nervová soustava je: ……………………………………. 
 

4/ Při pohledu na ploštěnku je možné pouhým okem vidět prosvítat:……………………….. 

5/ Ploštěnka má ústní otvor na ……………..……….. 

6/ Ploštěnka se orientuje pomocí ……………………… a …………………… 
 

7/ Vyber správná tvrzení: a/ ploštěnka je odděleného pohlaví 

b/ ploštěnka je hermafrodit 

c/ ploštěnka má samčí i samičí pohlavní buňky  

d/ ploštěnka má larvu 

e/ ploštěnka má vývin přímý   

f/ ploštěnka má vývin nepřímý 

 
8/ Klidové stadium tasemnice se nazývá ……………….. 

 
9/ Tasemnice má ....................... vývin. 

 
10/ Tasemnice přijímá potravu ……………………………. 

 
11/ Tasemnice bezbranná parazituje ve .................... člověka. 
Její boubel se vytváří v mase ……………………… 

 
12/ Jak se můžeme chránit před vniknutím tasemnice do našeho těla? 

 
13/ Tasemnice dlouhočlenná je přizpůsobena k přichycení ke střevu člověka, že má 



na hlavičce ………. a ………….. Boubel se vytváří v mase …………………………….................. 
 

14/ Tasemnice má v těle samčí i samičí pohlavní buňky, je tedy ……..………………………. 
 
 
SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ: 

 

1/ Pojmenuj (rodové i druhové jméno): 
 

A/ tasemnice dlouhočlenná B/ ploštěnka mléčná C/ motolice jaterní  

2/ Kde žije ploštěnka mléčná? Ve vodě. 

3/ Ploštěnky dýchají: celým povrchem těla a jejich nervová soustava je: provazcovitá. 

4/ Při pohledu na ploštěnku je možné pouhým okem vidět prosvítat: trávicí soustavu 

5/ Ploštěnka má ústní otvor na břišní straně těla. 

6/ Ploštěnka se orientuje pomocí hmatových laloků a očí. 
 

7/ Vyber správná tvrzení: a/ ploštěnka je odděleného pohlaví 

b/ ploštěnka je hermafrodit  
c/ ploštěnka má samčí i samičí pohlavní buňky  
d/ ploštěnka má larvu 

e/ ploštěnka má vývin přímý  
f/ ploštěnka má vývin nepřímý 

 
8/ Klidové stadium tasemnice se nazývá boubel.  

9/ Tasemnice má nepřímý vývin. 

10/ Tasemnice přijímá potravu celým povrchem těla. 
 

11/ Tasemnice bezbranná parazituje ve střevě člověka. Její boubel se vytváří v mase 
hovězím. 

 
12/ Jak se můžeme chránit před vniknutím tasemnice do našeho těla? Jíst maso 
dostatečně tepelně zpracované. 

 
13/ Tasemnice dlouhočlenná je přizpůsobena k přichycení ke střevu člověka, že má na 



hlavičce přísavky a háčky. Boubel se vytváří v mase vepřovém. 
 

14/ Tasemnice má v těle samčí i samičí pohlavní buňky, je tedy hermafrodit 
(obojetník). 

 
 
 
 

ZEMĚPIS (4.5 – 7.5) 
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

 

Pokus se vypracovat do sešitu: 

 

Půda 
 

Půda vznikla a nadále vzniká ................................ hornin a nerostů. 

 

Horniny a nerosty se rozpadají vlivem např. změn teploty, vlivem organismů – např.: 

borovice na skále svými kořeny narušuje skálu atd. 

To jaká půda vznikne, závisí hodně na hornině ze které ……………………………. 

 

Důležitou částí půdy je …………………………………, vzniká rozkládáním mrtvých těl rostlin a 

živočichů. 

 

K tvorbě humusu přispívají mnohé ............................... např.: bakterie, ale i některé 

 

………………………………….(např. houby rostoucí na mrtvém stromě) a někteří živočichové. 

Nejznámější a nejvýznamnější je ……………………………………… 

Žížalu nacházíme v těch půdách, kde je právě hodně……………………………… 
 

Žížala zpracovává mrtvé zbytky z ……………………………………………………… 
 

Humus je velmi důležitou složkou půdy a závisí na něm i ………………….půdy. 
 

Půdy úrodné mají velké množství ………………………………………………………. 
 

Půda s dostatkem humusu lépe zadržuje…………..………………………………….. 
 

Na zahrádce doplňujeme humus v půdě různými způsoby např.: 
 

a) hnojení .................. (výkaly od hospodářských zvířat- koňský, kravský, králičí hnůj…) 
 

b) hnojení ........................... , který vyrábíme na zahradě např. v kompostérech 
 

Do kompostu patří: …………………………………………………………………………………… 



 

Do kompostu nepatří: …………………………………………………………………………………… 
 
 

c) zelené hnojení – na záhonku vypěstujeme např. řepku olejku, kterou posekáme a 
 

……………………………do půdy. 
 
 
 

Správné řešení 
Půda 

 

Půda vznikla a nadále vzniká zvětráváním hornin a nerostů. 
 

Horniny a nerosty se rozpadají vlivem např. změn teploty, vlivem organismů – borovice na 

skále svými kořeny narušuje skálu atd. 

To jaká půda vznikne, závisí hodně na hornině, ze které půda vzniká. Důležitou částí půdy je 

humus. 

Humus vzniká rozkládáním mrtvých těl rostlin a živočichů. 
 

K tvorbě humusu přispívají mnohé organismy např. bakterie, ale i některé houby (např. 

houby rostoucí na mrtvém stromě) a někteří živočichové. 

Nejznámější a nejvýznamnější je žížala. 
 

Žížaly nacházíme v těch půdách kde je právě hodně humusu. Žížala zpracovává mrtvé zbytky z 

rostlin. 

Humus je velmi důležitou složkou půdy a závisí na něm i úrodnost půdy. Půdy úrodné mají 

velké množství humusu. 

Půda s dostatkem humusu lépe zadržuje také vodu. 
 

Na zahrádce doplňujeme humus v půdě různými způsoby např.: 
 

a) hnojení hnojem (výkaly od hospodářských zvířat- koňský, kravský, králičí hnůj…) 
 

b) hnojení kompostem, který vyrábíme na zahradě např. v kompostérech Do 

kompostu patří: hnůj, posekaná tráva, listí…. 

Do kompostu nepatří: plasty, baterie, noviny…. 
 
 
zelené hnojení – na záhonku vypěstujeme např. řepku olejku, kterou posekáme a zaryjeme do 
půdy.
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ETICKÁ VÝCHOVA (4.5. – 7.5.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

DESATERO NEJČASTĚJŠÍCHCHYB VKOMUNIKACI 

 
A) Přečti si desatero nejčastějších chyb v komunikaci a vypiš si jen modré 
nadpisy do sešitu i s čísly, nezapomeň na nadpis: 

 
1. NEPRAVDIVOST, NEPOZORNOST 

Mluvčí si upravuje skutečnost nebo záměrně neříká pravdu. Posluchač v 

duchu přemýšlí, co bude dělat nebo říkat za pár minut, a neposlouchá 

mluvčího. 
 

2. MNOHO OTÁZEK 

Pokud se mluvčí neustále 

na něco ptá, rozhovor se 

změní ve výslech. 
 

3. DLOUHÉ TICHO 

Při navazování rozhovoru 

nemůžeme najít správné 

téma. 
 

4. MONOTÓNNÍ HLAS 

Mluvčí používá stejnou 

výšku hlasu, neklesá ani 

nemění tempo řeči. 
 

5. ŽÁDNÝ VÝRAZ 

Tvář mluvčího je bez mi- 

miky, nepoužívá řeč těla. 
 

6. SKÁKÁNÍ DO ŘEČI 

Nenechat mluvčího dokončit větu, neustále ho přerušovat. 

 

7. NEGATIVNÍ TÉMATA 

Mluvčí opakuje samé stížnosti, např. špatné zdraví, rodinné problémy… 
 

8. PROSAZOVÁNÍ VLASTNÍHO NÁZORU 

Za každou cenu chtít mít pravdu. Mluvčí má pocit, že se nikdy nemýlí. 

 
9. NUDA 

Příliš dlouho se držet jednoho tématu, které nemusí být zajímavé pro ostatní. 
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10. PASIVITA, NEZÁJEM 

Odpovídáme jedním slovem, nesdělujeme své myšlenky. S někým se 
nebavím. 

 
 

ÚKOL:  Zkus vytvořit desatero zásad správné komunikace, jak by to mělo tedy vypadat?  

(příští týden se přesvědčíme, jak by to mělo asi vypadat) 

 

B) Správné odpovědi z minulého týdne: 

a) Co je to asertivní chování? Chování, které nepoškozuje ani jednu stranu. Jedinec 

neočekává za své jednání žádnou protislužbu ani výhody. Umí vyslovit své názory způsobem, 

aby nepůsobily agresivně ani pasivně a podřízeně, umí vyslechnout cizí názory a přijmout je, 

nekritizovat apod. Jedná se o přirozené respektování ostatních jedinců s vědomím vlastní 

identity a hodnot, které uznává.  

b) Co je to agresivní chování? Vnucování svých názorů a absolutní nerespektování a snižování 

cizích názorů, neschopnost přijmout cizí argumenty a pochopit je. Jednání za účelem určitých 

výhod pro sebe sama apod. Opak asertivity (opakem může být i pasivita). 

 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (4. – 7.5.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. OPAKOVÁNÍ (vypracuj odpovědi do sešitu, příští týden se dozvíme správné odpovědi, 

koukni na materiály z minulého týdne nebo použij internet) 

a) Co je to infekční onemocnění?  

b) Rakovina je infekční onemocnění? 

c) Jak se mohu chránit před infekčním 

onemocněním? 

d) Co mohu udělat pro to, aby se mi zlepšila 

imunita?? 
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Podívej se na krátké video pojednávající o viru HIV: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM 

úkol (příští týden zkontrolujeme odpovědi) 

a) Jaký je rozdíl mezi AIDS a HIV?? 

b) Co člověku selže, když onemocnění AIDS? 

c) Dá se HIV a AIDS vyléčit?? 

 

Úkoly do dějepisu 6. ročník 4. - 7. 5. 2020 
vyučující Mgr. Hynek Vojtasík 

 

opakování učiva:                                           Řecko-perské války 

 

1) Jak se jmenoval perský král, který zaútočil r. 490 př.n.l. 

na Athény? 

2) Proč tak učinil? 

3) Koho Athény požádaly o pomoc v boji proti Peršanům? 

4) U kterého města proběhla obrovská bitva ? Kdo v ní 

zvítězil? 

5) Které sportovní odvětví je pojmenováno po městě, u 

kterého došlo k bitvě? 

6) Kdo zaútočil na Řeky o deset let později r. 480 př.n.l.? 

7) U kterého města proběhla bitva tentokrát? Kdo v ní 

zvítězil? 

8) Co založili řekové proti Peršanům? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

opakování učiva :      správné odpovědi : 

Jak se jmenoval stát, který založili Dórové na Peloponésském ostrově?   Sparta  .   

Čím byl tento stát výjimečný?      Sparťanská výchova chlapců. Tvrdá 

výchova k boji.  

Co v něm bylo založeno poprvé v dějinách lidstva?   Profesionální armáda. Na souši nejlepší 

na světě. Kolik Kolik majetkových tříd občanů bylo v Athénách?   Čtyři. 

Mohli se Athéňané podílet na řízení státu?    Ano. Ale jen ti nejbohatší. 

Athéňané dávali přednost raději válkám nebo umění a vzdělání?   Raději umění a vzdělání. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM
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