
6. A - MATEMATIKA - úkoly na týden od 16. 11 do 20. 11. 
Fotky úkolu posílejte na https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/ 
Nebo na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz                          
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete po telefonické domluvě donést úkol ke 
kontrole do školy. 
 
 

1) Opiš 5 příkladů do sešitu pod sebe, vynásob a udělej zkoušku 

      Př:        254 · 328       254  
    · 328 
    2032 

    508 

 762 

 83312 

Zk: 328  
    · 254 
    1312 

  1640 

  656 

  83312   
a) 325 · 212 
b) 405 · 872 
c) 251 · 126  
d) 790 · 832  
e) 257 · 913  

 
 

 

2) Opiš 5 příkladů do sešitu pod sebe, vyděl a udělej zkoušku. 
 

       Př:      555 : 6 
 

555 : 6 = 92 zb. 3 
  12 
    3 

Zk: 92      552 + 3 = 555 
      · 6 
    552 

a) 193 : 4  
b) 568 : 3  
c) 2 597 : 4  
d) 7 777 : 3  
e) 12 084 : 7 

 

 

 
Na další stránce si zopakujeme čtení a zápis desetinných čísel.  
Celé cvičení č. 3) opiš. 
Podle políček se smajlíkem si můžete zkontrolovat minulý domácí úkol.  

Pokud jste řádek za domácí úkol dopsali správně, smajlíka vybarvěte.       
  
 

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


 

 

 

3) Čtení desetinných čísel  

Za čárkou nejdřív spočítáme desetinná místa. 

 

Jedno desetinné místo – jsou to desetiny          5,6 … pět celých šest desetin 

Dvě desetinná místa – jsou to setiny             5,17 … pět celých sedmnáct setin 

Tři desetinná místa – jsou to tisíciny              5,186 … pět celých sto osmdesát šest tisícin 
 

8,2 Čteme osm celých dvě desetiny             

5,42 Čteme pět celých čtyřicet dva setin 

11,5 Čteme jedenáct celých pět desetin 

7,50 Čteme sedm celých padesát setin 

6,1 Čteme šest celých jedna desetina 

6,01 Čteme šest celých jedna setina 

9,527 Čteme devět celých pět set dvacet sedm tisícin 

5,442 Čteme pět celých čtyři sta čtyřicet dva tisícin 

 
Psaní desetinných čísel  
Desetiny – píšeme 1 desetinné místo 
Setiny – píšeme 2 desetinná místa 
Tisíciny – píšeme 3 desetinná místa 
 

Deset celých dvě desetiny 10,2 

Pět celých sedm setin 5,07 

Devět celých tři sta padesát osm tisícin 9,358 

Pět celých šest desetin 5,6 

Pět celých šest setin 5,06 

Pět celých šest tisícin 5,006 

Dvě celé osm desetin 2,8 

Nula celá dvacet osm setin 0,28 

Pět celých patnáct setin 5,15 

Dvacet šest celých tři desetiny 26,3 

Sedm celých osmnáct setin 7,18 

Tři celé pět desetin 3,5 



6. A – PŘÍRODOPIS - úkoly na týden od 16. 11 do 20. 11. 

Opiš to, co je tučně. Doplň text označený . podle obrázků. 

BUŇKA  
Buňka je základní stavební jednotkou každého živého organismu.  
Buňky rostlin a živočichů se od sebe liší. 
ROSTLINNÁ BUŇKA ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA 

  
 

Součástí rostlinné buňky jsou: 

• Buněčná stěna 

• Cytoplazmatická membrána 

•   

•   

•   

•  

Součástí živočišné buňky jsou: 

• Cytoplazmatická membrána 

•   

•   

  

 

  

Součástí rostlinných i živočišných buněk jsou cytoplazmatická membrána, cytoplazma, 
jádro, mitochondrie. 
Rostlinné buňky mají také buněčnou stěnu, chloroplasty a vakuoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 6. ročník (učivo 16. 11. – 20. 11. 2020) 

 

 

POHYBY ZEMĚ 
 

- pokračujeme v tématu Pohyby Země 

- dokončete si zápis z minulé hodiny. Nebojte se, až se vrátíte so školy, vše si vysvětlíme! 

 

Pokračování zápisu do sešitu: 

 

POHYBY ZEMĚ 

 

 

2. Oběh Země kolem Slunce 

- Země obíhá okolo Slunce proti směru hodinových ručiček (zemská osa má stále stejný sklon) 

- Země oběhne kolem Slunce za jeden rok (365 dní a čtvrt dne) – jednou za 4 roky tzv. přestupný rok 

(366 dní – 29. února) 

 

 

Důsledky oběhu kolem Slunce:  

a) střídání ročních období (jaro, léto, podzim, zima)  

 

Nakreslete si obrázek a popište: 

 

 



FYZIKA 6.ročník - učivo od 16.11-20.112020 
Opakování skupenství látek 

 

Odpověz na otázky a zapiš si do sešitu: 

1. Jaká známe skupenství látek? 
a) ……………………… 

b) ……………………… 

c) ……………………… 

 

2. Prohlédněte si obrázky. Do sešitu napiš, které jsou ve skupenství pevném, 
kapalném a plynném. 

 
led 

 
dřevo 

 
voda 

 
          sníh 

 
med 

 
vosk (svíčka) 

 
vodní pára 

 
plast 

 
kámen 

 
benzín v 
kanystru 

 
sklo v okně 

 
vzduch 

 
mléko v krabici 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. Napište, co se stane, když: 
      

- zahřejeme led. - Dáme do mrazničky vodu v láhvi 

 
 

 
      -   zapomeneme na sluníčku nanuk. 
 

         - zahřejeme vodu na 100°C. 

  
 



 

Skupenství látek - řešení 

 
1. Jaká známe skupenství látek? 

 

a) pevné 

b) kapalné (kapaliny) 

c) plynné (plyny) 

 

2. Prohlédněte si obrázky. Do sešitu napiš, které jsou ve skupenství pevném, 
kapalném a plynném. 
 

             Pevné látky: led, dřevo, sníh, vosk (svíčka), plast, kámen, sklo v okně 

Kapalné látky: voda, med, benzín v kanystru, mléko v krabici 

Plynné látky: vodní pára, vzduch 

 

3. Napište, co se stane, když   - zahřejeme led. 

                 Led začne tát a přemění se na vodu. 

 

-  zapomeneme na sluníčku nanuk. 
   

                      Nanuk se rozpustí (roztaje) a přemění se na kapalinu. 

 

- dáme do mrazničky vodu v láhvi. 
 

                   Voda zmrzne a přemění se na pevnou látku 

 

-  zahřejeme vodu na 100°C. 
 

   Voda se začne vařit a vzniká vodní pára 

 
 



3. Anglický jazyk   VI. tř.   16. 11. – 20. 11. 2020    Ing. Evžen Tarasiuk, Mgr. Josip Mandalinič 

1. a 2. skupina 

Milí žáci, doufáme, že jste všichni v pohodě. Tentokrát bude jiný úkol. Snad stejně lehký a snad 

se vám i bude líbit. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte nás, rádi vám se vším 

pomůžeme. Hotové úkoly prosím vyfoťte a pošlete.       

Skupina 1: e-mail  Josip.m@centrum.cz 

Skupina 2: e-mail  evzen.tarasjuk@seznam.cz   nebo   www.facebook.com/tarasjuk.evzen/ 

Přejeme vám mnoho zdaru při plnění vašich úkolů 😊 

 
Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

1. Odpověz na otázky.  

Your name:          How old are you: 

Your class:      Your teacher's name: 

2. Přečti si text My Dad.  Přepiš anglický text do sešitu. 

3. Přelož anglický text do českého jazyka. 

 

My Dad 

My dad is a lawyer. He is 42 years old. He has brown hair. 
He is very strong. He likes spending time with me. We usually go to the park 

together. He often gives me a shoulder ride. We sometimes play football together in the park. 

He is a great father. I love him very much. 

4. Odpověz písemně na otázky (1-5) podle textu.  

My dad  ______ (is/am/are) a lawyer. 
He ______ (has/have) brown hair. 
He _______ (like/likes) spending time with me. 
We usually ________ (go/goes) to the park. 
He often _________ (give/gives) me a shoulder ride. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Josip.m@centrum.cz
mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz
http://www.facebook.com/tarasjuk.evzen/


ČESKÝ JAZYK PRO 6. ROČNÍK – STUDIJNÍ OPORA OD 16. 11. 2020 

PODSTATNÁ JMÉNA OBECNÁ A VLASTNÍ 

➢ studijní oporu si přepiš/vytiskni/nauč 

➢ zadaný úkol přepiš a rozhodni, kde se píše velké, kde malé písmeno – vše poté zašli ke 

kontrole na můj mail, případně messenger 

➢ až budeš mít vše vypracováno, podívej se na toto vzdělávací video, aby ti to bylo zcela 

jasné: https://edu.ceskatelevize.cz/video/5864-ucitelka-5-tr-vlastni-jmena  

 

Podstatná jména konkrétní se dělí na podstatná jména obecná a vlastní. 

Podstatná jména vlastní označuji: 

jednu určitou osobu - jméno osobní křestní (rodné): Tereza, Milan 

o příjmení: Dostálová, Mácha 

jedno určité zvíře    -  Rex (pes), Šemík (kůň), Micka (kočka) 

jednu určitou věc, především horu, řeku, zemi, stát apod.  

o jména zeměpisná: Sněžka, Labe, Morava, Švýcarsko, apod. 

jména příslušníků národa, státu, jména obyvatel obce 

o Čech, Slovák, Opavan 

názvy spolků, podniků, uměleckých děl, knih, časopisů apod. 

o Domovina (spolek), Lukrena (podnik), Tajemství (opera) 

názvy svátečních dní a období – Vánoce, Velikonoce, Hromnice, Dušičky 

 

Vlastní jména píšeme s velkým začátečním písmenem.  

 

Podstatná jména obecná neoznačují určitou osobu, zvíře nebo věc, ale označují je obecně 

(chlapec, pes, město, rybník, noviny, opera apod.) 

 

Obecná jména píšeme s malým začátečním písmenem. 

 

Psaní velkých písmen 

- vlastní jména mohou být tvořena jedním slovem (Brno) nebo několika slovy (Česká 

Třebová, Lysá hora, Moravskoslezské Beskydy aj.) 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5864-ucitelka-5-tr-vlastni-jmena


- u několikaslovných názvů píšeme velké písmeno pouze u prvního slova (Česká 

republika, Spojené státy americké, Evropská unie ad.) 

- ALE!!! pokud několikaslovný název obsahu další vlastní jméno, píšeme ho s velkým 

písmenem (Parlament České republiky, Senát České republiky ad.) 

- pokud názvy ulic, restaurací, kaváren, hotelů aj. začínají předložkou, píšeme velkým 

písmenem předložku i první slovo, které po ní následuje (hostinec Pod Lipami, penzion 

U Tří lvů, ulice Za Humny aj.) 

 

ÚKOL: 

Rozhodni, kde napíšeš velké a kde malé písmeno. 

a)  

(č)ech, (b)ožena (n)ěmcová, (m)ěsíc, (p)es (a)zor, (m)oravské (m)ěsto, (l)ýkovec (j)edovatý, 

(b)ratranec (p)etr, (e)vropan, (k)řesťan, (i)ndian, (k)arel IV., (f)rancouz, (p)olárka, (b)ěloch, 

(k)aspické (m)oře, (z)emě. 

 

 

 

 

Zařaď správně vybraná slova. 

b) žirafa – Praha – Orlová – náměstí – Anežka – metro – hora – Odra – rybník – hvězda – boxer 

– Smetana – Vánoce – bubínek – Budulínek – Francie – oběd – Kováčová – Ostravan – Česká 

republika – černoch – Zdráhal – Spejbl – medvěd – Dubaj – jedle – Ukrajina – obr  

 

OBECNÁ VLASTNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS PRO 6. ROČNÍK – STUDIJNÍ OPORA OD 16. 11. 2020 

 

„ČASOVÁ OSA A PRÁCE S LETOPOČTY – DĚJINY 

ČESKOSLOVENSKA“ 

(opakování) 

➢ tento týden zkusíme pracovat s událostmi, které se udály v naší republice za posledních 

100 let (jedná se o opakování učiva ze 4. třídy) 

➢ na časovou osu umísti důležité mezníky, které ovlivnily život v naší republice 

➢ obrázky a letopočty s událostmi ROZSTŘÍHEJ a umísti SPRÁVNĚ na časovou osu 

tak, aby bylo jasné, kdy se jednotlivé události staly + přiřaď i odpovídající obrázek 

➢ pošli řešení na alespavelka@seznam.cz, nebo vyfoť a odešli na můj messenger (lze 

přinést i do školy, ale vždy po jasné domluvě) 

 

 

 

mailto:alespavelka@seznam.cz


 


