
Pracovní listy pro 6. ročník (16.-20.11.2020) 

Mgr. Hynek Vojtasík  

Úkoly český jazyk 6. roč. 

Zapiš do sešitu. Papír s vyplněnými úkoly dones do školy.  

Co jsou přídavná jména? 

Přídavná jména jsou slovním druhem, který vyjadřuje vlastnosti 

osob (chytrý chlapec), zvířat (chlupatý pes) nebo jevů (kulatý stůl) či vztahy 

přivlastnění – kdo co vlastní (Matčino zrcátko).  

Přídavná jména tedy rozvíjí, doplňují nebo blíže určují jména podstatná. 

 

Utvořte tvary přídavných jmen v jednotném a množném čísle 

   Jednotné číslo   množné číslo 

Vlastenec 

 

Letec 

 

Město 

 

Francouz 

 

Čech 

 

Olomouc 

 

Slezsko 



Matematika VI. tř. 16.11. – 20.11.2020                                                   Rupec S.

 

 

 

Pokuste se vyřešit příklad: 2, 3 

Řešení:1 

a) 7 003,425 

b) 7 003,0425 

c) 0,66220 

d) 35,147 

e) 35,000147  
 

 



Úkoly dějepis 6. roč.  

(H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu. Při zkoušení budu kontrolovat. 

Odpověz na otázky a podepsaný papír dones do školy. 

Keltové 

1000 př.n.l. – přelom n.l. 

První pravěký národ v českých zemích i celé Evropě ( písemné zprávy o Keltech 

nám zanechali Římané, kteří s nimi často válčili a zároveň i obchodovali –i na 

našem území = Mikulov). Římané je nazývali Gálové. 

Původní pravlastí Keltů je oblast jižního Německa a východní Francie. 

Kmen Keltů, kteří osídlili naše země, patřil k nejbojovnějším. Říkali si Bójové a 

dali naši vlasti název – Bohemia= země Bójů. 

Keltská společnost: tvořena byla 3 vrstvami 

1) Druidové = keltští kněží – u ostatních měli velkou úctu – byli mezi nimi i 

lékaři a soudci 

2) Bojovníci = velmoži a kmenová knížata 

3) Obecný lid= zemědělci a řemeslníci – dokázali železo odlévat, svářet, kalit 

– používali mnoho železných nástrojů, nářadí, zbraní 

Používali už i hrnčířský kruh – výroba dokonalejší keramiky. Razili vlastní 

mince. 

Oppidum = velké opevněné keltské sídliště, chránilo je před loupežníky  

1)Ve kterých oblastech světa se vyvinulo zemědělství? 

 

2)Proč vznikala řemesla? 

 

3)Jaké byly největší vynálezy v zemědělství? 



6. třída, 9. 11. – 13. 11., Přírodopis 
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová (facebook: Barča Kaločová – pokud potřebuješ poradit) 

Přečti si text o bakteriích, přepiš do sešitu a nakresli si první obrázek 

Bakterie 
 nejjednodušší živé 

organismy tvořené 
buňkami, jsou 
jednobuněčné (tělo 
je tvořené jedinou 
buňkou) 

Buňka bakterie vždy obsahuje tyto části: 

jádro 

cytoplazma 

cytoplazmatická membrána 

buněčná stěna 

Význam bakterií v přírodě 

...je obrovský a nedá se ničím nahradit! 

Nejvíce bakterií žije v půdě nebo ve vodě. Tam se živí zbytky uhynulých těl rostlin a 

živočichů nebo jinými odpady. 

Význam bakterií pro člověka 

Střevní bakterie (živí se zbytky potravy) – velmi užitečné 

Užití bakterií při výrobě 

kvašení: bakterie žijící v prostředí bez kyslíku vytvářejí látky, které člověk někdy 

využívá, například při výrobě kyselého mléka, sýrů, jogurtů a tvarohu. 

Stejným kvašením vzniká kysané zelí. Pomocí bakterií se kvašením vyrábí i 

ocet. 

Bakterie – původci nemocí 

záněty dýchací soustavy: například zánět mandlí (angína), 

zánět průdušek, zápal plic, tuberkulóza 

průjmová onemocnění: například 

cholera, úplavice  

borelióza: přenášena klíšťaty 

pohlavní onemocnění: například kapavka nebo syfilis 

Léčba nemocí způsobených bakteriemi: antibiotika, očkování 



Fyzika VI. tř., 16. - 20. 11. 2020, Měření délky 

1) Opakování 

Doplň tabulku 

Km m    dm cm mm 
1  10 OOO   
 2 000  200 000  
    4 000 000 
 

 

 

 

Na druhou stranu opiš, jak se měří pravítkem, pásmem a dalšími měřidly. 

 

 



Výchova k občanství VI. tř., 16. - 20. 11. 2020, Místní region 

1) Opakování 

Petr Bezruč -  básník 

Leoš Janáček - Hudební skladatel 

Jiří Hanzelka - cestovatel 

Emil Zátopek - sportovec, několikanásobný olympijský vítěz 

Myron Jiří - herec, režisér, je po něm pojmenováno divadlo 

Milan Baroš - fotbalista, reprezentant 

2) Nové učivo, technické zajímavosti  

DŮL Michal - národní kulturní památka 

Hornické muzeum OKD 

Areál Dolních Vítkovic - národní kulturní památka 

Těžní věž dolu Jindřich 

Vyhlídková věž Nové radnice 

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy 

Pivovar ?  

Úkol č. 1: Zjisti, kde se uvedené zajímavosti nachází. 

Úkol č. 2: Napiš aspoň 3 zajímavosti z okolí Ostravy 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis VI. tř., 16. - 20. 11. 2020, Čas 

1) Opakování - doplň text 

Základní jednotkou při určování času je jedna ………………………, jejíž značkou je s. 

60 s tvoří jednu ……………………………. . Další jednotkou při určování času je 

…………………….., která se skládá z ……………. minut. A ……………… hodin tvoří jeden 

…………….. . Za tuto dobu se Země jedenkrát otočí kolem ………………………………. . 

Délka jednoho měsíce je odvozena od doby vystřídání ………………………. . 

2) Nové učivo - učebnice s. 44 - 45, Místní a pásmový čas, přečíst a splnit 

úkoly. 

Podtrhni správnou odpověď 

V každém časovém pásmu platí světový/pásmový/letní čas. 

Světový čas je dán nultým/ 1800 / 150 poledníkem. 

Datová hranice je myšlená čára, která prochází 00/ 1800 / 300 poledníkem 

 

 

 



Úkoly Anglický jazyk 6. třída (od 16.11 do 20.11.): 

I. A) Přeložte tato slovesa: 

 

drink:______, eat:______, play football:_______________, dance_________, 

cook:________ 

 b) Zopakujte tvorbu vět. Dejte slova do správného pořadí a utvořte věty: 

drink we every day tea._________________________________ 

play every day you football._____________________________ 

dance i every day._____________________________________ 

II. Kladná oznamovací věta, třetí osoba jednotného čísla: 

Výklad a slovíčka přepište do sešitu. 
II. A) VÝKLAD: 3. osobu jednotného čisla (He- on, She-ona, it- to, ono)- přídávím koncovku –

s,nebo -es 

a) Osoba  (kdo) sloveso (co ) ostatní (co)  určení  času (kdy) 

He  plays  football  every day. 

On   hraje   fotbal   každý den. 

b)V případě ,že sloveso končí výslovnosti na sykavku ( Když sloveso končí např. na sh- 

čti š, ch čti č, s, ss, th nebo slovesa go, do.) . 

Osoba  sloveso +s ostatní   určení času 

She   watches Tv   every day. 

Ona   si dívá  na televizi  každý den 
 

c ) Přepište do sešitu tato slovesa:  

watch TV/ voč tí ví/sledovat televizi  write/rajt/ psát   letter/let/dopis 

go/gou/ jít , jet    draw/dro/dělat  sing/sing/ zpívá 

III. CVIČENÍ: 

a)Přidej k slovesu správnou koncovku –s, nebp –es, vzor: watch: watches, drink: drinks 

go________ write__________ play___________cook__________ 

b) Přeložte tyto věty. 

 Ona se dívá na televizi každý den  _________________________ 

 On píše dopis každý den..   _________________________ 

 Ona zpívá každý den    _________________________ 



Úkoly Informatika 6. třída (od 16.11 do 20.11.): 

I. Opakování základních pojmů: 
Přepište do sešitu.Co je to….? 

a) Složka neboli adresář : Adresář sdružuje na disku dokumenty (soubory).  

b) Soubor: v informatice označuje pojmenovanou sadu dat  

II. Napište: 

a)  Jakou klávesnici zmáčknete, když chcete text vymazat. 

______________________________________________________________) 

b) Jak s pomoci myši označíme text. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor#Jm%C3%A9no_souboru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Data_(informatika)

