
6. TŘÍDA                            učivo na týden: 11.5. – 15.5.2020 

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/ 

 

 

JČ pro 6.třídu  11.- 15.5.2020 

Mgr. Matylda Richterová 

1. Kontrola a oprava úkolů z minulého týdne : 

 

1) Měl jsi určit slovní druhy slov z textu A ( číslem) : 

 

léto-1, malé-2, nedaleko-6, nějaký-3, do-7, trochu-6, opuchat-5, raději-6, když-8, nikam-6, dost-6, známé-2, jí-3, to-3, 

naší-3, bez-7, příbuzní-2, všude-6, jedině-6, repelentem-1. 

 

2) Měl jsi z textu B vypsat  ZÁJMENA : 

 

své, která, sama, svého, její, sobě, mým, nám, náš, někdo, ten, nás. 

Některé zájmeno se v textu objevilo vícekrát ( nám). 

 

3) Měl sis vzpomenout na filmy, kde se objevuje motiv PŘÁTELSTVÍ člověk a zvířete (zvířat). 

Napadly mne tyto snímky : 

Psí poslání, Lassie se vrací, Nekonečný příběh, Beethoven, Zachraňte Willyho, 101 dalmatinů, Bella a Sebastián, Kniha 

džunglí, Tarzan, Pí a jeho život, Gorily v mlze, Volání divočiny.. 

Ve většině těchto příběhů se jedná o vztah člověka a psa, ale ne ve všech.. Dokážeš napsat v kterých filmech se 

vyskytují jako přátelé člověka jiná zvířata a o která se jedná ? 

Správná řešení příště.. 

 

2. V našem jazyce máme už „zdomácnělá“ i cizí slova. Dokážeš u těchto slov vyjádřit, co znamenají ( i pomocí více slov !) : 

imunita 

agresivita  

asertivita 

hermafrodit 

adaptace 

diskriminace 

marketing 

globalizace 

interakce 

handicap 

identifikace 

resustitace 
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sebereflexe 

rezignace 

Pokus se i vzpomenout si, v kterých předmětech jste tento pojem použili ?! Nebo jsi ho slyšel někde jinde ? Kde ? Poznač 

si to. 

 

3. Vyber si z těchto 14 cizích slov  5 a utvoř s nimi věty ! 

Pokud si při jejich použití nejsi zcela jistý/-á – použij internet nebo se poraď se staršími.. 

Kontrola možných příkladů příště !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika VI. tř. 11.5. – 15.5.2020                                                        Rupec 

Stanislav 

Desetinná čísla - opakování 

Oddychneme si od geometrie a zkusíme si vzpomenout, co jsou to desetinná čísla, a jak se sčítají a odečítají. 

 

 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 3, 12B, 13, 14 



Řešení: 

Nezapomeň při zápisu psát pod sebou desítky, stovky, desetinnou čárku, desetiny, setiny, tisíciny 

atd. 

3a)   0,213    b) 2,345 

        0,122         3,629 

        0,335         5,974 

12Aa)    0,2 + 3 +0,8 = 0,2 + 0,8 = 1 + 3 = 4 

       b)    4 + 5,25 + 4,75 = 5,25 + 4,75 = 10 + 4 = 14    

       c)    8,93 + 0,01 + 0,07 = 8,93 + 0,07 = 9 + 0,01 = 9,01 

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

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš chybu, pokus se ji 

opravit. 

1b)   10,58 m²    c)   10,125 m² 

4a)    24 cm²      b)   10,5 cm² 

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

11.5. – 15.5.2020                                                                                        Rupec Stanisalv 

Písemné sčítání a odčítání 
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Pokuste se do sešitu vypracovat příklady 30, 34, 36 

Řešení: 

36   3 476 

          928 

          545 

          890 

       2 439 

       8 278 

 

 
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. 

24   6 040 + 3 493 = 9 533     7 020 + 2 895 = 9 915     3 070 + 1 688 = 4 758 

       8 924 – 2 864 = 6 060     5 635 – 4 575 = 1 060      6 736 – 4 686 = 2 050 

 

27   5 046 + 2 = 5 048            6 083 + 1 409 = 7 492      3 064 + 4 797 = 7 861 

       3 058 + 6 690 = 9 748     2 064 + 3 807 = 5 871      5 057 + 4 368 = 9 425 

       7 027 + 1 190 = 8 217     1 076 + 5 406 = 6 482      2 078 + 6 658 = 8 736 

 

28   5 087 + 4 518 = 9 605 

       Do bazénu se vejde 9 605 litrů vody. 

 

29   5 937 – 1 870 = 4 067      6 871 – 2 804 = 4 067      4 751 – 1 675 = 3 076 

       7 568 – 4 480 = 3 088      4 596 – 2 508 = 2 088      8 676 – 4 587 = 4 089 

       8 482 – 3 390 = 5 092      9 757 – 3 709 = 6 048      5 835 – 3 788 = 2 047 
 

 

 

6. třída Anglický jazyk , Mgr,. David Otipka 

Od 11.5. 2020 do 15. 5. 2020  

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

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000
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I. Řešení z minulých hodiny. 

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

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

Já nepíšu teď dopis.  I am not writing a letter now. 

My nejdeme do kina.  We are not going to the cinema. 

Oni nevaří.   They are not cooking. 

Ona ted´netančí.   She is not dancing now. 

On nedělá domácí úkol.  He is not doing homework. 

Já si nečistím zuby.  I am not cleaning  teeth. 

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

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

She is not writing a letter now.  She isn´t writing a letter now. 

They are not drinking coffee now.  They aren´t drinking coffee now. 

I am not dancing now.   I ´m not dancing now. 

We are not doing our homework now. We aren´t  doing our homework now. 

I am not going to the cinema.  I´m not going to the cinema.  

 

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

Sing: zpívat  do homework: dělat domácí úkol 

Write:  psát  coffee:  káva 

Read:  číst  letter:  dopis 

Cook: vařit  ride a bike: jezdit na kole 

Clean: čistit   

 

 

 

II. Přítomných čas průběhový, otázka: 

Výklad: Přepiš do sešitu 

II. A) Výklad: Otázka v přítomném čase průběhovém se tvoří . 

pomocné sloveso   osoba významové sloveso+ing  ostatní 

      

Are  you playing   football  now? 

(Hraješ teď fotbal?) 

 

pomocné sloveso   osoba významové sloveso+ing  ostatní 

      

Is   he playing   football  now? 

(Hraje on fotbal?) 

 

II. Procvičení. 

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

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



Píšeš teď dopis?   __________________________ 

Jdete teď do kina?  __________________________ 

Vaří ona večeři?   __________________________ 

Tančí ona nyní?   __________________________ 

Dělá on domácí úkol?  _________________________ 

Čistí si  zuby?.   _________________________ 

II B) Poskládejte otázku. Slova dejte do správného pořadí. Věty správně poskládané přepiš do sešitu. 

Vzor:  tea now drinking they are ?   Are they drinking tea now?   writing a letter now is 

she?   ______________________________ 

they drinking coffee now are ?  ______________________________ 

you  are dancing now?   _______________________________ 

we now doing our homework are?  _______________________________ 

are going to the cinema you?  ________________________________  

 

II C) přeložte, napište do sešitu. 

newspaper _____________  magazine__________  

postcard_____________  poster _____________  

 

 

 

 

 

 

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

 

řešení minulého úkolu - spisovná x nespisovná(obecná) čeština 

špitál - nemocnice, fajn - dobře, fofrovat - spěchat, vercajk - nářadí 

gruntovat - uklízet, šichta - práce, fáro -  drahé auto, paraple - deštník 

furt - pořád, šprtat - učit 

 

nové učivo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

pracovní list č. 1 

 

zkus určit, jakým jazykem se mluví v těchto zemích:                   doplň do závorky číslo 

 

Austrálii (     )              Mexiku (     )                   Rakousku (     )                     na Kubě (    ) 

Irsku (     )                    Egyptě (     )                    Brazílii (    )                           Velké Británii (     ) 

Kanadě (     )               Švýcarsku (    )                 Izraeli  (    )                           Saúdské Arábii (     ) 

Indii (      )                    Argentině (      )              Kuvajtu (     )                        USA  (    ) 

 

nápověda: 

1-anglicky    2-arabsky    3-hindsky     4-španělsky    5-portugalsky     6-německy   7-hebrejsky 

 

pracovní list č. 2 

 

Poznáš vlajky zemí, ve kterých se mluví anglicky? 

  

                          S  .  .  .  .  . É    K  .  .  .  .  .  .  .  .  Í    VELKÉ  BRITÁNIE  A  SEVERNÍHO IRSKA          

                                      

                          S  .  .  .  .  .  É    S  .  .  .  Y    A  .  .  .  .  .  .  É 



                          K  .  .  .  .  A 
 
 
 
                          A  .  .  .  .  .  .  . E 
 
                          N  .  .  Ý    Z  .  .  .  .  D 
 

    
J  .  .  .  .  .  A 
 
  
N  .  .  .  .  .  E 

 

 

 

Fyzika VI. tř., 11. - 15.5. 2020, vyučující Šebesta 

1) Řešení úkolů z minula 
Doplň: Síla je fyzikální veličina, která popisuje vzájemné  působení  těles. 

Označuje se písmenem F. Tělesa mohou na sebe působit, jsou-li v dotyku, ale i na dálku. 

Působení síly poznáme ze tří účinků: 

1) mění se pohyb tělesa 

2) mění se tvar tělesa 

3) těleso se rozdělí 

 

účinky síly nejsou závislé jen na její velikosti, ale také na směru, ve kterém síla působí. Proto někdy znázorňujeme sílu 

pomocí orientovaných úseček. 

Nakresli si takovou úsečku. 

Co může způsobit síla?  Napiš Ano, nebo Ne 

Míč se dá do pohybu. Ano          Míč se zastaví. Ano 

Míč se promáčkne. Ano               Míč praskne. Ano 

Míč zezelená  Ne 

2) Nové učivo 

Síla a její měření, pokračování z minula, učebnice s. 53-54, přečíst a splnit úkoly. 

a) Jednotkou síly je ………… 

b) Silou jednoho ………………… přibližně působíme, když do ruky vezmeme závaží ………. gramů. 

c) V některých případech můžeme pozorovat, že na těleso v  ………………. působí síla, i když se jiného 

tělesa nedotýká. Pak říkáme, že v okolí tohoto tělesa existuje ………………… pole. Rozlišujeme pole 

…………………, ……………………. a ………………………. 

d) Grafické znázornění síly 



 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika 

6. třída Mgr. David Otipka 

Kdy: od 11.5. – 15. 5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku:Co je to hypertextový odkaz? 

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 
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PŘÍRODOPIS (učivo na týden: 11. – 15.5.) 
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

NOVÁ LÁTKA – přepiš si do sešitu, abychom se trochu posunuli, příště zopakujeme 
 

 Hlísti
 

     HLAVNÍ ZNAKY:

        Žijí ve vodě a v půdě

          Někteří parazitují v tělech rostlin, živočichů i člověka

    Protáhlé, válcovité tělo    , není článkované

   Jsou   odděleného pohlaví   (samec, samice)

    Pohlavní dvoutvárnost       – samice bývají větší než samci

     Vývin většinou nepřímý       (vajíčko – larva – dospělý jedinec)
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ZÁSTUPCI:

  ŠKRKAVKA DĚTSKÁ:

       Parazituje v tenkém střevě dětí

      Měří 10 – 30cm

              POZOR!! K nákaze může dojít z neumyté zeleniny nebo ovoce příp. znečištěné

    vody, dodržovat hygienická pravidla!!
 

 



 

 
 
 
 

 

 

  ŠKRKAVKA PSÍ        – cizopasí hlavě u štěňat, 17 – 20cm 

 

 

 

 

 

 



  ROUP DĚTSKÝ:

       Žije v tlustém střevě dětí

            Samičky kladou vajíčka v okolí řitního otvoru, což vyvolává svědění

      Měří 3 – 12mm

           POZOR!! Chráníme se dodržováním hygieny, hlavně po použití WC!!
 
 

 

 

 

 

 

 

  SVALOVEC STOČENÝ:

        Přenášej jej potkani a divoká prasata

           U člověka se drobné larvičky usídlí ve svalstvu a

    způsobují těžké horečnaté onemocnění
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  HÁĎÁTKO ŘEPNÉ       – cizopasí na kořenech řepy cukr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEMĚPIS (učivo na týden 11.5. – 15.5.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

NOVÉ UČIVO (opište si nové učivo do sešitu, příště zopakujeme) 

 

Biosféra 

Podmínky pro život na Zemi: SLUNCE- VODA- VZDUCH - PŮDA BIOTA - označení pro živé 

i vymřelé organismy 

Podmínky pro život se v různých místech naší planety liší: 

Od rovníku k pólům (mění se teplota vzduchu, moře) 

Od hladiny oceánů k vrcholkům hor (s nadmořskou výškou klesá teplota vzduchu) 

 

Rostlinstvo i živočišstvo se přizpůsobilo: 1. Přírodním podmínkám - TEPLO, CHLAD,      
VLHKO, SUCHO…  

   2. Krajině pozměněné lidskou činností. 

Přírodní krajiny v podnebných pásech 
 



Poloha: 10° s.š. - 10°j.š. 

Popis: - bujně zelený lesní porost 

- vlhké a teplé podnebí Rostlinstvo: 

orchideje, liany 

,bambus… 

Vzácné stromy - eben, mahagon, … 

Živočichové: hmyz, plazi, krokodýl, ptáci- 
kolibřík, papoušci, opice- malpy, vřešťani, 
šimpanz, gorila, orangutan, anakonda, 
levhart, jaguár, piraňa. 

Tropický deštný les, tropický střídavě vlhký les. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tropický deštný les 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baobaby 

S. Ameriky. 
‚Ilanos, campos – označení savan J. a 

skupinami stromů. 

Velká druhová rozmanitost živočichů. 

Travnaté a křovinaté porosty se 

výparem) 
(srážky převyšují nad 

=> střídání období dešťů a sucha 

ročními dobami 

1. v létě – suchý tropický vzduch 

2. v zimě – vlhký polární vzduch 

Teplotní a srážkové rozdíly mezi 

V subtropickém pásu. 

Tropické střídavě vlhké lesy 
  

Lemují na severu a jihu pás 
tropického deštného lesa. 

Klesá množství srážek a doba 
dešťů se zkracuje. 

Období vlhka – Přísun vlhkého 
vzduchu od rovníku (zenitální 
deště a letní monzuny). 

Období sucha – Vanutí 
suchého tropického vzduchu 
(zimní monzuny). 

Krajina byla místy přetvořena 
na terasovitá uměle 
zavlažovaná rýžová pole a 
zahrady. 

 
 

Zásah člověka – přeměna lesa na terasovitá pole 

 
Savany 

 

 

 

ETICKÁ VÝCHOVA (učivo na týden 11.5. – 15.5.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 



1. Desatero zásad správné komunikace – minule jsme se bavili o tom, jaké jsou 

nejčastější chyby v komunikaci - váš úkol z minula – jak by to tedy mělo správně vypadat? 

Úkolem bylo sestavit desatero správné komunikace  

1. Mluvit pravdu, neupravovat realitu, naslouchat 

2. Nepokládat velké množství otázek, aby rozhovor nevypadal jako výslech 

3. Nedělat dlouhé pauzy – dlouhé ticho 

4. Nepoužívat monotónní hlas 

5. Gestikulovat, měnit výraz obličeje 

6. Neskákat do řeči 

7. Nebavit se pouze o negativních tématech – stížnosti, rodinné problémy 

8. Neprosazovat za každou cenu svůj názor 

9. Nedržet se pouze jednoho tématu – vyvolává pocit nudy 

10. Projevit zájem, být aktivní, neodpovídat a nemluvit stroze 

 

2. Podívej se video na youtube o KOMUNIKACI: 

https://www.youtube.com/watch?v=v3o85G-N0TE 

úkol: 1. Pomocí čeho můžeme s ostatními lidmi komunikovat? 

          2. Co znamená slovo ironie? 

          3. Co znamená, když se řekne, že se musím domluvit rukama a nohama? 

 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (učivo na týden 11. – 15.5.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

1. Správné odpovědi z minulého týdne (oprav si, zkontroluj) 

a) Infekční onemocnění je onemocnění, kterým se mohu nakazit od jiného člověka a také ho 

mohu přenést dál a také nakazit další jedince (chřipka).  

https://www.youtube.com/watch?v=v3o85G-N0TE


b) Rakovina není infekční onemocnění 

c) Před infekčním onemocněním se mohu chránit tak, že se budu vyhýbat místům s větším 

počtem lidí, budu si umývat často ruce, zvýším příjem ovoce a zeleniny, budu odpočívat a 

sportovat, zdravěji jíst, chodit do sauny apod. 

d) Aids je již onemocnění, kdy jedinci selhává imunitní systém a nakonec může umřít na 

banální nemoc (rýma, nachlazení). 

e) HIV je virus, který způsobuje AIDS 

f) HIV ani AIDS se nedá vyléčit 

 

2. Shlédni video o tom, jak funguje naše imunita: 

https://www.youtube.com/watch?v=9kQ8rFWnhh8 

úkol: 

1. Které krvinky v těle jsou zodpovědné za imunitu? (červené, bílé, destičky) 

2. Je mateřské mléko důležité z hlediska imunity pro novorozence? 

3. Znáš nějaké onemocnění, které ničí lidskou imunitu? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9kQ8rFWnhh8

