
Úkoly pro DV 6. roč. (23. – 27. 11. 2020) 

Matematika VI. tř. 23.11. – 27.11.2020                                                   Rupec S. 

Desetinná čísla – písemné sčítání a odčítání 

1) Sečti zpaměti: 

 0,1 + 0,1 =                      1,8 + 1,1 =                     1,2 + 0,08 = 

0,3 + 0,8 =                      2,4 + 1,8 =                          7 + 4,5 = 
0,4 + 2,5 =                       0,2 +0,4 =                     1,05 + 0,5 = 
Sčítání desetinných čísel: 

Jednotky, desítky, stovky, tisíce……… desetiny, setiny, tisíciny………. a desetinná čárka  

Musí být pod sebou! 

 
125,48                          0,28 

  72,09                        23,46 

197,57                        23,74 
 

2) Zapiš pod sebou a sečti: 
    0,23 + 1,35 =                                3,256 + 4,143 =                            5,236 + 6,004 = 

  27,6 + 1,245 =                            0,2 +0,34 + 0,16 =                                2,24 + 0,14 = 

6,241 + 3,358 =                                6,321 + 5,009 =                     0,3 + 0,24 + 0,037 = 

 

3) Odečti zpaměti: 
 0,9 – 0,6 =                        2,6 – 0,4 =                      0,1 – 0,01 = 

0,7 – 0,3 =                           4 – 0,7 =                      0,1 – 0,05 = 
0,9 – 0,8 =                         1 – 0,99 =                      6,86 – 6,4 = 
 
Odčítání desetinných čísel: 

Jednotky, desítky, stovky, tisíce……… desetiny, setiny, tisíciny………. a desetinná čárka  

Musí být pod sebou! 

 

12,560                       5,593 

- 9,428                    - 0,370  

  3,132                       5,223          

 

4) Zapiš pod sebou a odečti: 
      2,36 – 0,14 =                                4,253 – 3,221 =                                26,4 – 0,02 = 
12,341 – 1,039 =                              87,653 – 80,05 =                                3,54 – 0,23 = 

  3,438 – 2,417 =                                    35,6 – 0,03 =                          15,672 – 4,068 = 
 

 

Pokus se vyřešit příklady 1, 2, 3, 4 



Úkoly dějepis 6. roč.  

(H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu. Při zkoušení budu kontrolovat.  

Odpověz na otázky a podepsaný papír dones do školy. 

Oppida 

Mnoho výrobků keltských řemeslníků bylo určeno pro obchod. Protože 

řemeslníci a obchodníci představovali kořist pro loupežníky, hledali ochranu ve 

velkých opevněných sídlištích, kterým říkáme oppida. 

Uprostřed oppida stával dvorec velmože, kolem byly menší usedlosti a 

řemeslnické dílny. 

V případě nebezpečí se tam mohli schovat i lidé z okolních vesnic. 

 

1) Ve kterém období se do Evropy rozšířili Keltové? 

 

2) Byli Keltové dobrými nebo špatnými řemeslníky? 

 

 
 

3) Jak se říká opevněnému sídlišti, které stavěli na obranu svého majetku 

Keltové? 

 

 



Úkoly český jazyk 6. roč. 

(Mgr. H. Vojtasík) 

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

Stupňování přídavných jmen:  

Některá přídavná jména mohou vyjadřovat trojí stupeň vlastnosti. 

Doplň podle vzoru: 

1.stupeň    2.stupeň   3. stupeň 

základní míra    větší míra   největší míra 

chytrý    chytřejší   nejchytřejší 

slavný     slavnější   nejslavnější 

sladký 

lehký 

snadný         nejsnadnější 

     spolehlivější  nejspolehlivější  

         nejmilejší 

Od přídavných jmen v závorkách utvoř druhý stupeň:  

Eva je ( upřímná…………………….) než Jana.  

Staré hrady jsou ( tajemné……………………………). 

Do kopce vedla stále ( strmá……………………) cesta.  

Zvykli jsme si na ( skromnou……………………….) stravu. 

U moře je podnebí (příjemné…………………………) než ve vnitrozemí.  

Zahrál nám ( známou …………………………..) skladbu. 



Fyzika VI. tř., 23. - 27. 11. 2020, Měření délky, Šebesta 

Přesnost a chyby měření. 

Přesnost měření je dána hlavně stupnicí použitého měřidla, velikostí 

nejmenšího dílku. 

Chyby měření mohou být způsobeny: 

- nepravidelným tvarem měřeného tělesa 

- nepřesným měřidlem 

- nepřesností toho kdo prováděl měřeníi 

Zmírnění chyb měření 

Měříme vícekrát ve více místech, vypočítáme aritmetický průměr. 

Příklad: 

číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
naměřená 
hodnota (m) 

9,45 9,47 9,46 9,51 9,49 9,46 9,48 9,47 9,45 9,48 

 

Výpočet průměru: 

l = 
                                                 

  
=9,472m 

Naměřená délka je 

 

Čárkou nad označení veličiny se vyznačuje aritmetický průměr. Tečka nad 

znaménkem = označuje přibližnou (zaokrouhlenou, nebo slovo asi) hodnotu. 

Spočítej: 

číslo měření 1 2 3 4 5 

naměřená hodnota (m) 1,50 1,48 1,52 1,51 1,49 

  

 



6. třída, PŘÍRODOPIS (23.11. – 27.11.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Messenger na Facebooku: Barča Kaločová – pokud si nebudeš s něčím vědět rady, ozvi se 

TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ – SNAŽ SE, DOSTANEŠ DŮLEŽITOU ZNÁMKU (správné odpovědi příště) 

- zakroužkuj správnou odpověď 

1. Viry: a) nejsou schopny žít samostatně, b) mohou žít samostatně, c) nejsou nebezpečné 

2. Bakterie: a) tělo tvořenou 1 buňkou, b) tělo tvořeno virem, c) nemají tělo 

3. Bakterie způsobují tato onemocnění: a) angína, b) chřipka, c) coronavirus 

4. Viry způsobují tato onemocnění: a) chřipka, b) spála, c) tuberkulóza 

5. Spora: a) slouží u bakterií k přežití nepříznivých podmínek, b) část těla viru, c) vápenatá 

skořápka 

6. Očkování je: a) vpravení usmrceného viru či bakterie do těla, b) vpravení vitamínu do těla, c) 

vpravení léčivého přípravku do těla 

7. Kapénková infekce znamená: a) přenos infekce pomocí drobných kapiček, které vykašlává 

nebo vdechuje nemocný, b) nákaza za deštivého počasí, c) přenos infekce při pití z jedné láhve 

8. AIDS: a) způsobeno virem HIV, b) není nebezpečná nemoc, b) způsobeno bakterií HIV 

9. V období chřipek bychom měli: a) přijímat v potravě hodně vitamínu C, b) pít hodně čaje, c) 

zůstat zavření doma a v žádném případě nevycházet z domova 

10. Očkování je: a) v ČR na některé onemocnění povinné, b) zcela dobrovolné, c) zbytečné 

11. K zásadám zdravého životního stylu patří: a) dostatek spánku a pohybu, vyvážená strava, b) 

hraní počítačových her, c) dostatečně větrat v pokoji 

12. Antibiotika jsou léky, které zabíjejí: a) pouze viry, b) pouze bakterie, c) viry i bakterie 

Zopakuj si zásady zdravého životního stylu a pouvažuj, řídíš se těmito doporučeními? Když toto 

budeš dodržovat velmi výrazně tím snížíš šanci, že onemocníš, to určitě stojí za to: 

1. Dostatek pohybu 

2. Dostatek spánku 

3. Zdravá a vyvážená strava – dostatek ovoce a zeleniny, tekutin (voda, čaj, minerální 

voda) 

4. Nejíst nezdravé a tučné potraviny (brambůrky, sladkosti, hranolky, uzeniny apod.)  

5. Nestresovat se 

6. Nekouřit a nekonzumovat alkohol či jiné drogy 

 



 

Zeměpis VI. tř., 23. - 27. 11. 2020, Čas, Šebesta 

Opakování učiva: 

1) Doplň chybějící slova - Nedávno se změnil čas o 1 hodinu. Přešli jsme 

z času ………………….na čas …………………………. . Náš čas se 

v průběhu dne řídí ……………………., na obloze je nejvýše v 

……………………………. Čára od severního pólu k jižnímu, která 

spojuje místa, kde je ve stejný čas poledne se nazývá 

……………………….. . Na Zemi je stanoveno …………….. časových 

pásem. U nás platí čas ………………………….. . Mezinárodní datovou 

hranicí byl stanoven …………… poledník. 

 

2) Správnou odpověď zakroužkuj 

 



Výchova k občanství VI. tř., 23. - 27. 11. 2020, Region, Šebesta 

Stále ještě trávíme čas doma, čekáme na ukončení zdravotnických opatření, ale 

můžeme aspoň vyrazit do přírody, mimo další lidi na čerstvý vzduch, kde se 

můžeme pohybovat bez roušky. 

Z toho vyplývá náročný úkol. Napiš aspoň 5 míst - parků - horských oblastí, kde 

bys doporučil, strávit celý den. Jak se tam dostaneme? Co je tam zajímavého? 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkoly Informatika 6. třída (od 23.11 do 27.11.): 

I. Opakování základních pojmů: 

Napište Co je to? 

a) Složka neboli adresář :______________________________.  

b) Soubor:_________________________________________ 

 
II. Přepište do sešitu: 

a) Počítačová ikona je v informatice označení pro malý grafický symbol 

(obrázek), který reprezentuje určitou funkci, aplikaci nebo typ souboru. 

Obvykle má čtvercovou nebo kulatou podobu. 

III. Napište: 

a)  Co zmáčknete pokud chcete otevřít složku, soubor nebo program . 

______________________________________________________________) 

b) Zakroužkujte na obrázku: 

1. Ikonku - tučné písmo 

2. Ikonku - barva písma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor


Úkoly Anglický jazyk 6. třída (od 23.11 do 27.11.): 

II. A) Přeložte tato slovesa: 

 
watch TV:______,go:______, write:_______________, draw_________, 

sing,:________, letter:_________ 

III. Slovní zásoba:Přepište do sešitu. 

Read /ríd/ číst,     learn /lern/ učit,  
Swim /swim/ plavat,   live /lív/ žít, bydlet 

Magazine /megezin/ časopis  cinema /sinema/ kino 
dinner/dinr/ večeře,    tea /tí/ čaj  
coffee /kofi/ káva,    picture /pikč/ obrázek 

wash up /voš ap/ umývat nádobí,  dishes /dišiz/ nádobí 

IV. Procvičování tvorby přítomného času prostého-oznamovací věta: 
a) Doplňte správný tvar slovesa to be (sloveso v závorce),  

vzor: She_lives_____(live)in Ostrava.  

 

I ________(play) football  ever yday. 

He _______(learn) English. 

They ______(read) the magazine every day.  

She _______(wash up) dishes every day. 

You _______(drink) coffee every day.  

 

b) Dejte věty do správného pořadí : 

Vzor:drinks she tea every day. She drinks tea every day? 

  I read every day the magazine.____________________________ 

  every day watches TV he.________________________________ 

  she every day football play._______________________________ 

  cook dinner every day we.________________________________ 

  live in Ostrava you.______________________________________ 

 

c) Přeložte tyto věty: 

Vzor:Hraji fotbal každý den. I play football every day. 

 Ona pije čaj každý den.__________________________________. 

 Já čtu ten časopis každý den.______________________________. 

 Oni bydlí v Ostravě._____________________________________. 

 On se dívá na televizi každý den.___________________________. 

 Ty umíváš nádobí každý den.______________________________ 

 

 


