
6. A - MATEMATIKA - úkoly na týden od 11. 1. do 15. 1. 2020 
Fotky úkolu posílejte na https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/     
nebo na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz  
 

1) Odčítání desetinných čísel (desetinné čárky musí být pod sebou) 

             Opiš 5 příkladů do sešitu pod sebe, odečti a udělej zkoušku 

      Př:        2,79 - 0,5 
                    

    2,79          
  - 0,50 
    2,29                             

Zk:    2,29          
         0,50 
         2,79             

a) 56,82 - 4,61 
b) 18,281 - 1,756 
c) 8,504 - 6,92 
d) 42,5 – 2,9 
e) 500 - 95,50 

2) Opakování násobení 10, 100, 1000  
(při násobení 10 přidám 1 nulu, při násobení 100 přidám 2 nuly) 
Př:       852 · 100 = 85 200 

a) 34 · 100 
b) 45 · 10  
c) 5 · 100  
d) 12 · 1 000  
e) 285 · 10  

f) 706 · 100 
g) 459 · 1000  
h) 555 · 100  
i) 12 · 1 000  
j) 615 · 100       

  
3) Násobení desetinného čísla 10,100,1000 

Tady nepřidáváme nuly, ale posunujeme desetinnou čárku! 

 

Při násobení 10 se čárka posunula o 1 místo. 
 

Při násobení 100 se čárka posunula o 2 místa. 
Bylo nutné připsat nulu za dvojku. 
 
Při násobení 1000 se čárka posunula o 3 místa. 
Dostala se až za číslo, kde ji nepíšeme. 
Místo 46,    napíšu jen 46. 

a) 56,82 · 10  
b) 0,2851 · 100 
c) 8,504 · 100 
d) 42,5 · 10 
e) 95,527 · 100 

 

 

4) Násobení desetinného čísla desetinným číslem (desetinná místa se sčítají) 

a) 6,8 · 1,2  
b) 0,28 · 5,1 
c) 8,5 · 60 
d) 2,5 · 1,7 
e) 45 · 0,37 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/
mailto:zs.chrenkova@seznam.cz


ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO 6. ROČNÍK – opora od 4. 1. – 8. 1. 2020 

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA  

PRAVOPIS KONCOVEK PŘÍDAVNÝCH JMEN 

➢ učivo si přepiš do sešitu, nebo si jej můžeš vytisknout, bude sloužit jako opora k výuce 

➢ PL doplň a zašli ke kontrole do 15. ledna 2020 

 

Pravopis koncovek přídavných jmen se řídí podle jednotlivých vzorů. 

1) Přídavná jména tvrdá (vzor mladý) 

• Podle vzoru mladý píšeme v koncovkách tvrdé -ý. 

• Např. nový (mladý) žák, se štíhlým (mladým) stromem, bez milých (mladých) zákazníků, 

o zdravých (mladých) psech, s toulavými (mladými) psy... 

  

• Pozor však na 1. a 5. p. mn. č. rodu mužského životného, zde píšeme měkké -í. 

• Např. noví (mladí) žáci, veselí (mladí) lidé, horliví (mladí) obyvatelé... 

 

2) Přídavná jména měkká (vzor jarní) 

• Podle vzoru jarní píšeme vždy v koncovkách měkké -í. 

• Např. cizí (jarní) chlapec, ryzí (jarní) povaha, kosí (jarní) zpěv, rybí (jarní) oko, s 

holubím (jarním) peřím... 

 

3) Přídavná jména přivlastňovací (vzor otcův, matčin) 

• V 1. a 5. p. mn. č. rodu mužského životného píšeme měkké -i (pomůcka - ti). 

• Např. Martinovi (ti matčini) přátelé, učitelovi (ti matčini) spolupracovníci, bratrovi (ti 

matčini) holubi... 

  

• V ostatních koncovkách píšeme tvrdé -y (pomůcka - ty). 

• Např. Smetanovy (ty matčiny) opery, k tatínkovým (matčiným) kamarádům, o 

závodníkových (matčiných) problémech... 

 

Procvič si! 

V každém cvičení doplň koncovky přídavných jmen.  

a) Škodliv_ hmyz, ps_ štěkání, mil_ rodiče, neznám_ člověk, sob_ spřežení, orl_ hnízdo, směl_ 

čin, o znám_ch lidech, za šípkov_m keřem, babočka pav_ oko 

b) Neznám_ lidé, ciz_ jazyk, koz_ sýr, bíl_ čápi, klouzav_ let, prav_ hřib, pronikav_ý křik, lv_ 

král, počítačov_ program, jsme zvědav_ 



c) Motýl_ kukla, ocelov_ drát, drz_ chlapec, vrzav_ zvuk, včel_ úl, pečliv_ žáci, ryzí_ zlato, 

ryb_ polévka, s velk_mi potížemi, sov_ houkání 

d) Cel_ den, s novým_ žáky, zdrav_ vzduch, _ mezi vzrostl_m_ stromy, trnkov_ keř, naši nov_ 

sousedé, z vrbov_ch proutků, laskav_ prarodiče 

e) Hověz_ maso, leskl_ brouk, pštros_ vejce, náhl_ odchod, střídm_ lidé, zdrav_ pokrm, hus_ 

sádlo, hladov_ vlci, tepl_ čaj, štíhl_ smrk 

f) Filmov_ herec, výukov_ program, hokejov_ trenéři, fotbalov_ útočník, pod basketbalov_m_ 

koši, antilop_ mládě, hráškov_ krém, lavinov_ psi, ryb_ šupina 

g) Ve sněhov_ch závějích, z děšťov_ch mraků, ledov_ muži, zvídav_ žák, chřipkov_ vir, krab_ 

tyčinky, obětav_ hasiči, s čokoládov_m_ dorty, vesel_m příhodám 

 

Doplň do textu vhodné přídavné jméno. 

 

__________________ dům stojí v Horní ulici 15. _______________ počasí přineslo s sebou i 

horké dny. ______________ jezero láká turisty ke koupání. V _______________ sklepě jsem 

viděl na _____________ polici ______________ jablka. Babička mi nandala na ___________ 

talíř _______________ buchty. Nalila jsem si ___________ mléko. V hodině ____________ 

výchovy cvičíme na kruzích. Kreslili jsme _____________ zážitek z ____________ prázdnin. 

 

Spoj přídavné jméno s jeho opačným významem. 

 

A        B 

černý   veselý     vysoký   zajímavý 

blízký   krátký     starý   pomalý 

smutný  bílý     rychlý   křivý 

hlučný   daleký     rovný   nový 

dlouhý   tichý     nudný   nízký 

 

 

 

 

 

 

 



LITERATURA – ČTENÁŘSKÁ DÍLNA 

 

➢ vše píšeš do sešitu z literatury, případně můžeš pracovat na PL, ale budeš ho mít pak 

vlažený do sešitu! 

➢ text si řádně přečti a vypracuj otázky 

 

 V noci 9. března 1860 vypukla neobvykle silná prudká bouře i v těchto končinách Tichého 

oceánu. Větrná smršť se zmocnila malé lodi, kterou nalezla na vzdutých kopcích, a pohrávala 

si s ní, jako by se chtěla trochu pobavit, než ji srazí do vln vysokých jak horský maso. Loď se 

jmenovala Chrt. Byl to dvojstěžňový škuner o výtlaku jednoho sta tun. Vichr rozerval jeho 

lichoběžníkové vratiplachty a opíral se o poškozenou záď kosmické lodi. Bouře a její nerozlučný 

druh vítr neznají slitování. Kdyby však měly srdce, muselo by se jim sevřít úzkostí, neboť na 

balkoně lodi podobné skořápce se ze všech sil snažili udržet u kormidelního kola čtyři chlapci. 

Jednomu bylo čtrnáct, dva byli třináctiletí a nejmladšímu pouhých dvanáct let. Dělali, co mohli, 

aby zabránili větru stočit autobus napříč. Pokud by se tak stalo, stačilo by jediné zadutí vichru 

a Chrt by se převrátil a vzápětí zmizel v hlubině. 

 

1. Přečti si úryvek z knihy Dva roky prázdnin (J. Verne) a vymysli k němu vlastní 

název. 

2. Co se můžeš z úryvku dozvědět? (vyber minimálně 5 informací) 

3. Jak by mohl příběh dále pokračovat? Zahraj si na spisovatele a vymysli krátké 

pokračování. (napiš min. 10 vět) 

4. V textu se vyskytují tzv. parazitní slova (slova, která do textu byla přidána). 

Najdi je, vypiš z textu a nahraď je vhodnými ekvivalenty (podobnými slovy). 

5. Nakresli, jak si představuješ dvojstěžňový škuner. ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Anglický jazyk   VI. tř.    11.1. –  15.1. 2021                                              1. a 2. skupina 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě. Zasíláme vám tyto úkoly pro následující období. 

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište svým vyučujícím ☺ 

1. Přečti si text 2x.  
2. Přepiš si text a překlad do sešitu English. 

 

Today is the first day at school. My friends are in the playground. I am in the playground, too. 
I am fourteen years old. My friend Steve is fifteen years old. We are in class 7. The teacher is 
Mr. Brown. He is great! The classroom is big and the English lessons are nice. We are very 
happy. 

3. Napiš stručně odpovědi na otázky. 
 

Příklad: Is today the first day at school? Yes, it is. 

a) Is Jane at home? ………………………………………………………… 

b) Is Jane in the playground? ……………………………………………… 

c) Is Jane ten years old? ………………………………………………….... 

d) Is Steve ten years old? ………………………………………………….. 

e) Are Steve and Jane in class 4? …………………………………………. 

f) Is Mr. Brown the teacher? ……………………………………………… 

g) Are the lessons nice? ………………………………………………. 

h) Are Steve and Jane happy? …………………………………………….. 

4. Přiřaď slovíčka k obrázkům.  

Přepiš do slovníčku spolu s překladem.  
 

a) swimming 
b) basketball 
c) skating 
d) surf 
e) running 
f) tennis 
g) football 
h) climbing 
i) sailing 
j) boxing 
k) parachute jumping 
l) weight lifting 

 
 

 
  



6. ročník                        Výchova k občanství č.1 – týden 11.1.-15.1. 

Téma: Česká republika 

1. odpověz na otázky pod mapou a dopiš do mapky 

2. odpověz na otázky v úkolu č. 2 

3. vybarvi vlajku nebo napiš barvy 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

❖ Jak se jmenuje hlavní město ČR, a popiš jeho polohu. 

❖ S kolika státy sousedí naše republika? Pomocí nápovědy doplň jejich názvy 

do mapky (obdélníku). 

❖ Napiš název města, ve kterém žiješ a popiš jeho polohu. 

1. Odpověz správě na otázky. 

Kdo stojí v čele naší republiky? ___________________________________ 

Jak se jmenuje prezident ČR? _____________________________________ 

Jaké barvy jsou na státní vlajce? ___________________________________ 

2. Vybarvi a nakresli vlajku České republiky. 

 

 

 

  

 

 



6. A – PŘÍRODOPIS - úkoly na týden od 11. 1. do 15. 1. 2021 (vše si opiš) 

 

Minule jste s dozvěděli, že všechny živé organizmy můžeme rozdělit do 6 říší, a to na viry, 

bakterie, prvoky, houby, rostliny a živočichy.  

Napsali jste si informace o první skupině, o virech. Dnes si opíšete informace o bakteriích. 

 

1. BAKTERIE 

Bakterie jsou tvořené jedinou buňkou, jsou to jednobuněčné organizmy. Pozorovat je 

můžeme jen pomocí mikroskopů s velkým zvětšením. Bakterie jsou všude, v půdě, ve vodě, 

ve vzduchu, na živých organizmech i uvnitř jejich těl. Bakterie Escherichia coli žije v tlustém 

střevě člověka.  

Stavba buňky bakterie: 

Mohou mít různý tvar, kulovitý, tyčinkovitý. Mohou, ale nemusí mít bičík. 

 

  
 

   

koky diplokoky streptokoky bacily streptokoky bičíkaté 
bakterie 

 

 

 
 

 

Bakterie se rozmnožují samy, a to dělením. Původní buňka (mateřská) se rozdělí na 2 

dceřiné buňky.  

 

 

 

Mateřská buňka                                                                                         2 dceřiné buňky 



Bakterie mohou žít paraziticky a způsobovat různé nemoci, některé naopak žijí v symbióze 

s jinými organizmy nebo jsou rozkladači. 

 

1. Choroboplodné bakterie – mohou způsobovat nemoci 

Nemoci, které bakterie způsobují člověku – angína, spála, zápal plic, salmonelóza, 

borelióza, tuberkulóza, mor.  

Tyto nemoci můžeme léčit pomocí antibiotik (je nutné vždy dobrat celé balení léku, 

protože jinak si některé bakterie mohou vytvořit odolnost na antibiotika). 

Méně nebezpečné jsou bakterie, které žijí v ústech, živí se cukrem se zbytku jídla a narušují 

zubní sklovinu. 

2. Symbiotické bakterie 

Některé bakterie žijí v symbióze (výhodné soužití) s jinými organizmy, např. v tlustém 

střevě člověka žijí bakterie. Pomáhají člověku s trávením a vytváří vitamín K. 

3. Rozkladači 

Bakterie žijící v půdě rozkládají odumřelá těla organizmů (rostlin i živočichů), zvyšují tak 

úrodnost půdy. 

4. Bakterie využívané člověkem 

Skupina, kterým říkáme laktobacily, se využívají při výrobě mléčných kysaných výrobků 

(jogurtů, kefírů). Jiné bakterie pomáhají při výrobě kysaného zelí. 

Některé bakterie využíváme v čistírnách odpadních vod. 

 

Sinice 

Sinice jsou speciální skupina jednobuněčných organizmů, které také patří do říše bakterií. 

Obsahují chlorofyl – zelené barvivo. Vyskytují se ve slané i sladké vodě, ve vlhké půdě 

nebo na kůře stromů. Pokud se ve vodě přemnoží a vytvoří zelený povlak, kterému říkáme 

„vodní květ“, uvolňují do vody toxické látky a u člověka mohou vyvolat alergickou reakci. 

Ve vodě, která obsahuje sinice, se nikdy nekoupejte! 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Vypiš jednotky času od nejmenší po největší 

_________________________________________________________ 

 

Základní jednotkou času je ___________, značí se ________________ 

Měřidlem pro čas jsou ______________________________________ 

 

Doplň  

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

1 den = _____h          1 týden = _______dní              

1 rok = _____měsíců    1 rok = _______dní     

                          

Převeď správně 

1 min = ____s       120 s = ____min      6 h = ____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: 

Vypiš jednotky času od nejmenší po největší 

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

 

Základní jednotkou času je sekunda, značí se s. 

Měřidlem pro čas jsou hodiny. 

 

Doplň  

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

1 den = 24 h             1 týden =   7 dní                

1 rok = 12 měsíců         1 rok = 365 dní     

                          

Převeď správně 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS PRO 6. ROČNÍK – STUDIJNÍ OPORA OD 11. 1. 2021 

 

Nejprve lehké opakování na známky (vypracujte a pošlete foto)… 

 

1. Prameny, které informují o dobách minulých, dělíme na: 

 a)   b) 

 

2. Od kdy se datuje náš letopočet? Jakou událostí začíná? 

 

3. Co je to archeologie? Co zkoumá a proč? 

 

4. Podle převažujícího materiálu dělíme pravěk na tři období. Jaká to jsou? 

 a)    b)    c) 

5. Vyjmenuj všechny vývojové etapy lidského rodu (v češtině). 

 

6. Jeden vývojový stupeň si vyber a stručně popiš. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

DOBA KAMENNÁ 

Učivo si přepiš do sešitu, můžeš i vytisknout a požít jako oporu ihned. 

 

rozdělení: starší (paleolit), střední (mezolit), mladší (neolit), pozdní (eneolit) 

Starší doba kamenná (paleolit): 

            proběhl celý vývoj člověka  

            lidé osídlili celou zeměkouli 

➢ doby ledové (pevninský ledovec dosahoval až k našim pohraničním horám, velmi  chladné 

počasí) 



➢ zvířata: mamut, srstnatý nosorožec, jeskynní medvěd (později vyhynula) 

➢ doby meziledové – podnebí teplejší než dnes 

➢ zvířata: lesní slon, nosorožec, bizon, jelen, prase divoké 

➢ způsob obživy: lov, rybolov, sběr bobulí (člověk dnešního typu: lov velkých stádních zvířat) 

➢ život v tlupách, rozdělávání ohně, oděvy z kožešin a kůží 

➢ nástroje: jednoduché sekáče, pěstní klín, rydla, škrabadla 

➢ Neandertálci - člověk dnešního typu, lov velkých zvířat, luky, šípy, obydlí z kostí, kůlů a kůží 

➢ Pohřby zemřelých s dary 

➢ Víra v nadpřirozené síly 

➢ tlupy se mění v rody (skupina příbuzných lidí), významné postavení má žena - matka 

➢ umění – sošky žen (tzv. Venuše), kresby 

Naleziště: Beroun, Přezletice u Prahy, Stránské skály u Brna, Dolní Věstonice, Pavlov 

 

Střední doba kamenná (mezolit) 

➢ vyhynutí velkých zvířat 

➢ zalesnění 

➢ lov drobné zvěře srnec, prase divoké, jelen (v lesích), rybolov (dlabané loďky) 

➢ střety mezi rody 

➢ dokonalejší nástroje 

➢ ochočení psa 

 

Mladší doba kamenná (neolit) 

➢ neolitická revoluce - změna od lovu a sběru k pěstování a chování domácích zvířat 

➢ počátek pravěkého zemědělského osídlení - usedlý způsob života, stavba domů ze dřeva a 

hlíny – první vesnice 

➢ vznik zemědělství- (úrodný půlměsíc, Střední Amerika, Čína), pšenice, hrách, čočka, 

ochočeny (= DOMESTIKACE) ovce, kozy, skot, prasata 

➢ příchod lidí do Čech – 6 stol. př. n. l.; vznik prvních vesnic (kácení a vypalování lesa) 

➢ zemědělství, lov a sběr (med, ovoce, ořechy, byliny) 

➢ kozy a ovce, obilniny poprvé na našem území 

➢ výroba keramiky - hliněné nádoby 

➢ opracování kamene – broušení a vrtání  



➢ tesařské práce – stavba dlouhých domů 

➢ tkaní látek - len, konopí 

➢ výměnný obchod – obstarání potřebných surovin 

➢ zvýšení počtu obyvatel – začíná nepřetržité osídlení naší země 

➢ rodová občina – příbuzné rodiny 

 

Pozdní doba kamenná (eneolit) 

➢ dřevěné oradlo tažené zvířaty možnost obdělávat větší plochu 

➢ ochočení koní 

➢ obydlí - polozemnice, zemnice, sruby 

➢ hradiště (budováno především Kelty) - opevněná sídliště na vyvýšených místech - 

hospodářské, náboženské a správní centrum 

➢ z rudy se získává kov - měď- drobné šperky, sekery, dýky, klíny, šídla 

➢ vůz – významný vynález 

➢ vznik řemesel – dělba práce 

➢ hromadění přebytku úrody 

➢ soukromé vlastnictví, majetkové rozdíly 

➢ společenské rozdělení – zemědělci, řemeslníci, obchodníci 

➢ náčelník rodu – největší moc v rodu, vykonával náboženské obřady 

➢ pohřby, pálení těl - ukládání popela 

➢ příchod nových obyvatel -  označení podle nalezené keramiky lidé se šňůrkovou 

keramikou, lid kultury zvoncovitých pohárů 

 

Pro lepší pochopení se můžeš podívat na přiložená videa. 

https://www.youtube.com/watch?v=nUPqpLojH-8 

https://www.youtube.com/watch?v=zyI5hiFuSec (trochu delší, ale také výborný) 

https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XCTQWMfY_Ds&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-

jg6Vesf&index=2  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nUPqpLojH-8
https://www.youtube.com/watch?v=zyI5hiFuSec
https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf
https://www.youtube.com/watch?v=XCTQWMfY_Ds&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XCTQWMfY_Ds&list=PLpyc4lJDwd4m25UntDa-puvj5-jg6Vesf&index=2


Zeměpis 6. ročník (učivo 11. 1. – 15. 1. 2021) 

 

Tento týden opět pokračujeme v zápise do sešitu. Zapište si další kapitolu, vysvětlíme si, 

až přijdete do školy. 

Pokud byste něco potřebovali, ozvěte se na FB skupinu nebo email zkoberska@post.cz 

 

 

Zeměpisná síť 

 

 

 

 

 

Zeměpisná délka 

- hledáme ji na polednících  

- místa, která leží na západ od nultého poledníku, mají západní délku (z. d.) 

- místa, která leží na východ od nultého poledníku, mají východní délku (v. d.) 

 

Zeměpisná šířka 

- hledáme ji na rovnoběžkách 

- místa, která leží jižně od rovníku, mají jižní šířku (j. š.) 

- místa, která leží severně od rovníku, mají severní šířku (s. š.) 

 

mailto:zkoberska@post.cz

