
Úkoly český jazyk 6. roč. 11. – 15. 1. 2021 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Slovesa 

Doplňte jednotlivé slovesné tvary do tabulky: 

 

 

Doplňte správně chybějící písmena: 

U bab…….čky na dvorku pob……..hal…….. slep……ce s kuřaty. 

Kdyb……..ch m….l na v…….sv……..dčení samé jedničky, dostal b…….ch psa. 

Příj……. z…..tra brz……. A pom…….žeš nám odnést star…….. pap…….r do  …….ru. 

Nerozum…….l jsem otá…..ce. 

Až přijdeš domů, hne….. si um……j ruce. 

Kdyb…… b….lo v neděl……he…….ky, mohl……b…..chom jít na p……..ší t……ru. 

Pov…….s si bundu do skříně. 

Jirkov…….přátelé k nám přijdou příští týden. 

Pavel s Tomášem našl……..po……v……sokou jabloní poraněné kos…… mládě. 

infinitiv 2. os.,č.mn, 

zp. rozkazovací 

1. os., č. mn., 

zp. podmiňovací 

 

2. os., č. j., 

zp. oznamovací 

čas minulý 

3. os., č.mn., 

zp. oznamovací 

čas přítomný 

 

Hrát si 

    

    

Počítal jsi 

 

 

Učit se 

    

  

Běžte 

   

   

Dělali bychom 

  



Úkoly dějepis 6. roč. 11. – 15. 1. 2021 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu.  Odpovědi na papíře odevzdej ve škole. 

Mezopotámie 

Krajina, která se rozkládá mezi řekami Eufratem a Tigridem 

Kolébka civilizace – vzniklo zde zemědělství a první státy 

Domestikovala se divoká zvířata – dávala mléko, maso, vlnu, pracovala…. 

 (slepice, krávy, prasata, psi, kozy, osli, koně, ovce…) 

Selo se – obilí, rýže, luštěniny…. 

Tím, že se lidé začali živit zemědělstvím, přestali být tolik závislí na přírodě. 

Potravu si pěstovali sami a mohli si dělat i zásoby na zimu. 

Lidé se začali dožívat vyššího věku. Zlepšila se péče o nemocné, zraněné a staré. 

Měli vařené jídlo. Rodilo se více dětí – zvyšoval se počet lidí na Zemi. 

Chov ovcí=vlna, pěstování lnu a konopí=textilní vlákna vedl k tkaní látek=oděvů. 

K obživě zemědělcům stačil menší prostor než lovcům a sběračům. Zemědělství 

začalo časem poskytovat přebytky. To umožňovalo živit další vrstvy obyvatel 

řemeslníky, kněží, bojovníky, úředníky. 

Více lidí žilo pohromadě – vznikalo více vesnic 

Lidé si začali  stavět trvalé příbytky – byly pevnější a pohodlnější – chránili před 

počasím i zvířaty. Vznikaly první vesnice. Kolem nich se budovalo opevnění 

proti nepříteli – tak vznikaly první hospodářsky soběstačné městské státy. 

Městské státy spolu válčily, uzavíraly dohody, smlouvy, spojenectví, 

obchodovaly 

Rychleji se šířily informace – urychlilo to vývoj lidstva, bylo více volného času 

což vedlo k rozvoji kultury a umění. 

1) Proč byl pro Mezopotámii důležitý obchod? 

 

2) Kterých surovin byl v Mezopotámii dostatek? (uč. str. 47) 



Zeměpis VI. tř., 11. - 15. 1. 2021, Litosféra - Zemské těleso 

1) Opakování s. 7,Doplň slova ze závorky do textu: (živý obal Země, půdní obal 

Země, vodní obal Země, vzdušný obal Země, Kamenný obal Země, přírodní, 

člověkem vytvořenou složku krajiny, přírodní složku krajiny, přitažlivé síly Slunce, 

přitažlivé síly Měsíce, sluneční, vnější, přitažlivou sílu Země, teplo zemského nitra, 

vnitřní, krajinná sféra). 

Vrstvu obalující celou planetu Země nazýváme ………………………. . Krajinnou 

sféru formují vlivy ……………………….., mezi které řadíme: 

……………………………………. a ………………………………….., a vlivy ……………………………., 

mezi něž patří: ……………………….. záření,……………………………….. a 

……………………………………. . Krajinnou sféru Země dělíme na dvě základní sféry: 

……………………………………….. a ………………………………………. sféru. Přírodní složka 

krajiny představuje …………………………………………………… prostředí zemského 

povrchu a členíme ji na pět dílčích sfér: ……………………………………….., 

…………………………………………., …………………………………………., 

………………………………………….., ……………………………………… . 

2) Nové učivo s.9, Stavba zemského tělesa 

 



Fyzika VI. tř., 11. - 15. 1. 2021, Objem 

1) Opakování: Pomocí učebnice s. 31 doplň správná slova 

Hmotnost těles se měří s využitím ……………………………………………… síly. Tomuto 

měření říkáme …………………………..… a měřící zařízení jsou ……………………….……. . 

Váhy mohou využívat  ……………………….. , příkladem jsou váhy s miskami.  

Praktičtější  váhy jsou založeny na ………………………….. nebo ……………………….. 

pružných těles. 

2) Nové učivo, Objem, učebnice s. 41. 

Doplň: Každé těleso má určité …………………………….. . Zaujímá určitý 

……………………….. . Objem je odvozená fyzikální ……………………………. , která 

vyjadřuje  velikost …………………….. ….     .vyplněného tělesem. Pro objem kvádru 

s délkou stran a, b, c, platí V=…………………………….. ….U krychle s délkou hrany a 

je to pak V = ………………………………… 

Podle učebnice doplň tabulku 

jednotka…………

….. 

značk

a   

převody………………………………

……... 

 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



Výchova k občanství VI. tř., 11. - 15. 1. 2021, Vlast - vlastenectví 

 Vlast (starším označením otčina) je země narození, ke které cítíme sympatie a 

chováme ji v jisté úctě. 

 Latinské slovo patria (otčina) dalo vzniknout slovu patriot a patriotismus( 

znáte z názvů filmů), které zdůrazňuje lásku ke své zemi, vycházející z 

emotivního kladného a podpůrného postoje jednotlivců či skupin k 'otčině' . 

Otčinou - vlastí(či 'domovinou') může být oblast nebo město, obvykle se jí však 

míní národní stát nebo vlast, patriotismus pak lze ztotožňovat s českým 

výrazem vlastenectví. 

Vlastenec  =  patriot 

Vlastenectví = patriotismus 

Úkol:  

1) Napiš co, nebo kde  je tvoje vlast. 

 

 

 

 

2) Napiš zda se cítíš být vlastncem a jak se to u tebe projevuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Patriotismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_st%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlast


Úkoly český jazyk 6. roč. 11. – 15. 1. 2021 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Houby 

Dělíme do 4 skupin“ 

1) Kvasinky 

2) Plísně 

3) Houby s plodnicí 

4) Lišejníky 

Buňky neobsahují chlorofyl , nemají schopnost fotosyntézy. 

Většina hub se živí rozkladem odumřelých těl organismů = rozkladači. 

Některé houby napadají živé organizmy = parazitické houby. 

1) Kvasinky 

- jsou jednobuněčné houby – rozmnožují se pučením 

- žijí nejčastěji v půdě, na listech, květech nebo plodech rostlin, uvnitř těla 

nebo na tělech živočichů 

- slisováním kvasinek pivních s moukou se získávají kvasnice = droždí 

- kvasinka vinná – zkvašuje za nepřístupu vzduchu šťávy z bobulí vinné 

révy na víno 

- kvasinka pivní – zkvašuje sladový cukr z ječmene při výrobě piva 

- člověk využívá jejich schopnosti rozkládat cukry na alkohol a oxid 

uhličitý hlavně v potravinářském průmyslu 

 

1) K čemu se používá droždí? 

 

2) Který ze starověkých národů měl pivo ve velké oblibě? (viz. Učebnice 

dějepisu)   

 

 

3) Co vzniká jako vedlejší produkt kvašení? 



Matematika VI. tř. 11.1. – 15.1.2021                                                        Rupec S. 

Desetinná čísla 

Dělení desetinného čísla desetinným číslem. 

 

Dělence i dělitele násobíme takovým číslem (10, 100, 1000, ……), 

aby dělitel byl přirozené číslo. 

 

24 : 1,2 =        /. 10              14 : 0,25 =         /.100               10,4 : 3,25 =        / . 100 

240 : 12 = 20                        1400 : 25 = 56                          1040 : 325 =3,2 

  00                                          150                                           0650  

    0                                             00                                             000     

                              

1. Počítej zpaměti: 

 

12 : 4 =                             1,2 : 4 =                              1,2 : 0,4 = 

12 : 0,4 =                          12 : 0,04 =                          0,12 : 0,04 = 
 

2. Vyděl a proveď zkoušku násobením: 

 

6 : 0,2 =     154 : 0,7 =     5,2 : 0,8 =     2,4 : 0,03 =      0,115 : 0,5 = 

8 : 0,2 =     162 : 0,6 =     4,5 : 0,6 =     2,1 : 0,03 =      0,168 : 0,7 = 
 

3. Vypočítej podíl na setiny: 

 

7,9 : 0,3 =     0,93 : 0,4 =          18 : 4,2 = 

3,5 : 6,2 =     14,9 : 1,3 =     86,2 : 0,41 = 

 

4. Vypočítej podíl na dvě desetinná místa: 

 

7 : 1,3 =     19 : 3,1 =      1,7 : 2,4 =     13,5 : 9,6 =      46,3 : 0,24 = 

9 : 1,2 =     13 : 4,2 =      2,3 : 2,8 =     10,7 : 8,9 =      53,8 : 0,26 = 

 

 

 

Pokuste se vyřešit příklad 1, 2, 3, 4 

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

Řešení: 

3. 

7,9 : 0,3 =        /.10      

79 : 3 = 26,33                

  10 

    10 

      1 

 

 

mailto:uc.rupec.s@seznam.cz


Úkoly Anglický jazyk 6. třída (od 11. 1 do 15.1.): 

I. A) Doplňte chybějící písmena do slov 

Bru__h: vyčistit, kartáč 

Le__rn: učit se 

Te__th: zuby,  

every wee__ :každý týden 

englis__:angličtina 

 

II. Tvorba oznamovací věty v záporu: opakovat ze sešitu 

Zápor mimo 3. osobu ( I-JÁ, YOU-TY/VY, THEY-ONI, WE_MY(se tvoří za pomoci 

don´t  
Osoba  zápor sloveso  ostatní   určení  času  

I don´t play  football  every day. 

Já  nehraji   fotbal   každý den 

Zápor v 3. osobě (HE-ON, SHE-ONA, IT-TO se tvoří za pomoci doesn´t 

Osoba  zápor sloveso  ostatní   určení  času  

he doesn´t play  football  every day. 

On   nehraje  fotbal   každý den 

➢ Pozor sloveso v záporu v 3. osobě je bez koncovký s-, -es 

III. Procvičování: 

Dejte správný zápor do věty (dopište don ´t nebo doesn´t): 

a) Vzor:She doesn ´t. drink coffee.  

I _____ play footbal. 

You_____ listen music every day. 

She______ play basketbal. 

He______ live in London . 

I _____ watch TV every day. 

We_____ learn english every day. 

She ________watch TV every day. 

IV.Napište do sešitu tato slovíčka a naučte se je. 

house /hauz/ dům, window/vindou/okno , door/dor/dveře, roof/ruf/střecha 

chimney /čimni/ komín, stair/ster/ schodiště, floor/flo /podlaha,  wall/vol/ zeď 

 



Úkoly Informatika 6. třída (od 11.1. do 15.1.): 

I. Opakování základních pojmů: 
Napište Co je to? 

Kyberšikana 

:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

  

II. Přepište do sešitu: 

Internet: je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve 

kterých mezi sebou počítače komunikují. 

Sociální síť: je služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si 

vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet 

informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. 

Chat:  je krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím 

komunikační sítě. 

e-pošta (e-mail): je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes 

elektronické komunikační systémy. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozum%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozum%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD

