
Úkoly český jazyk 6. roč. 30.11. – 4. 12.2020 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Papír s vyplněnými úkoly dones do školy.  

Druhy zájmen: doplň 

Osobní – já, ty, on, ona………………………………………………….. 

Přivlastňovací – můj, tvůj, jeho………………………………………. 

Ukazovací – ten, ta, to, …………………………………………………… 

Tázací – kdo? Co?............................................................... 

Vztažná – jaký, který, jenž………………………………………………. 

Neurčitá – někdo, něco,každý …………………………………………. 

Záporná – nikdo, žádny…………………………………………………….. 

Doplň zájmena do přísloví: 

………….jinému jámu kopá, ………….do …………padá. 

…………se nelení,..……..se zelení.       ……….je šeptem, ………je čertem. 

………………chce psa bít, hůl si najde.  ……………..se bojí, nesmí do lesa. 

…….se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.   …….lže,……….krade. 

Doplň i/í y/ý v koncovkách přídavných jmen: 

Rychl….. žáci byli už s úkoly hotov…..  Chlubil se s hotov….m ….. výkresy. 

Udivil nás rychl….. let drav…..ch ptáků. Přiběhli k nám dva ciz….. psi. Ve skříni 

visely otcov….. a bratrov…..kabáty. V ohradě se pásli dva sousedov….. koně. 

Horolezci se vrátili z výpravy živ…..a zdráv…… Hajný napodoboval sov….. 

houkání. 

Oprav chyby: 

Vyjte, vyjte věnce ……………………………………………………………………….. 

Delejte pletence…………………………………………………………………………… 

Však je dosti kvýtí ……………………………………………………………………….. 

Aš se louka svítí…………………………………………………………………………….. 



Úkoly dějepis 6. roč. 30.11. – 4.12. 2020 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu. Při zkoušení budu kontrolovat. Odpovědi na papíře dones do 

školy. 

Germáni 

Od 1. do 5. Století n.l. 

Rozšířili se po celé Evropě z Dánska a severního Německa ve 4. st. n.l. 

Byli zaostalejší než Keltové – neuměli dobře hospodařit v zemědělství – 

používali dřevěné oradlo místo železné radlice – muselo pracovat více lidí -  

neumožňovalo to rozvoj řemesel. 

Germáni žili v neopevněných vesnicích. 

BYLI VŠAK DOBRÝMI VÁLEČNÍKY, kteří se těšili vážnosti – často volili i krále ze 

svého středu – stávali se z nich pak profesionální bojovníci. 

V 5. století n.l. došlo k obrovskému stěhování germánských národů po celé 

Evropě. Přispělo to k zániku římské říše. 

       

 
1) Co ses dozvěděl o keltských řemeslnících? 

 

 

2) Vytvořili Keltové centralizovanou říši? 

 

3) Co je oppidum a jak vypadalo? 

 



Matematika VI. tř. 30.11. – 4.12.2020                                                   Rupec S. 

Desetinná čísla – násobení 

 

Násobení desetinného čísla přirozeným číslem               35,2 . 8 =         1,243 . 21 = 

 

Vynásobíme obě čísla, desetinné čárky si nevšímáme        35,2                 1,243 

                                                                                                . 8                    . 21 

Ve výsledku oddělíme odzadu tolik desetinných míst,     281,6                  1243        

kolik jich má desetinné číslo, které násobíme.                                           2486                                          

                                                                                                                    26,103 

1. Násobte zpaměti 

a) 8 . 2,5 =                         b) 7 . 1,1 =                          c) 0,25 . 4 = 

d) 12 . 0,1 =                       e) 1,5 . 5 =                           f) 70 . 0,3 = 
 

2. Násobte písemně 
a) 78,5 . 4 =                        b) 134,5 . 4 =                       c) 78,06 . 8 = 

d) 0,564 . 12 =                    e) 3,458 . 35 =                      f) 47 . 1,482 = 

 

Násobení desetinného čísla desetinným číslem                   7,3 . 0,4 =    3,012 . 1,3 = 

 

Vynásobíme obě čísla, desetinné čárky si nevšímáme            7,3                3,012 

                                                                                                .0,4                 .  1,3 

Desetinnou čárku umístíme tak, aby se počet desetinných   2,92                 9036 

míst v součinu (výsledku) rovnal součtu počtů                                           3012 

desetinných míst v činitelích.                                                                     3,9156 

 

3. Násobte zpaměti 

a) 0,4 . 0,3 =                                b) 0,3 . 0,03 =                        c) 1,2 . 0,2 = 

d) 0,12 . 0,2 =                              e) 0,6 . 0,003 =                      f) 0,6 . 0,005 = 
 

4. Násobte písemně 
a) 6,2 . 3,5 =                                b) 0,8 . 0,27 =                         c) 54,8 . 4,2 = 

d) 7,004 . 3,6 =                            e) 65,04 . 3,2 =                       f) 8,006 . 4,5 = 

 

 

Pokuste se vypočítat příklady 1, 2, 3, 4 
 

 

 

 

 

 



6. třída, PŘÍRODOPIS (30.11. – 4.12.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

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

Správné odpovědi z minula – zkontroluj si 

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 

 

OPIŠ DO SEŠITU – NOVÉ UČIVO 

SINICE (patří do říše bakterie) 

- jsou tvořeny samostatnými buňkami či koloniemi 

- buňky obsahují chlorofyl – jedná se o producenty (produkují kyslík) – 

velké množství – jsou velmi důležité 

- některé vodní druhy vytvářejí vodní květ – podívej se na obrázek -  

(pozor! – velmi nebezpečné se v takových vodách koupat!! – sinice 

produkují toxické látky – mohou ohrozit člověka na životě!!!) 

- jsou schopné žít téměř ve všech oblastech zeměkoule (i extrémní místa) 

 

 



Zeměpis VI. tř., 30. 11. - 4. 12. 2020, Mapy, Šebesta 

Mapování zemského povrchu. 

Učebnice s. 49, doplň větu :  

Mapa je………………………………………………………………………… 

Podle s. 51 napiš do tabulky, které barvy se na mapách používají a co asi 

znamenají. 

barva význam 
  

  

  

  

  

Měřítko mapy 

Učebnice s. 50 . Měřítko mapy vyjadřuje poměr 

…………………………………………………… 

Měřítko může být vyjádřeno dvojím způsobem. Jedním z nich je číselný 

…………………, druhý způsob je …………………….. měřítko. 

Podle učebnice s. 50 doplň chybějící údaje v tabulce. Podle učebnice s. 50 

doplň chybějící údaje v tabulce. Pro měření v mapce, kterovidíš 

v učebnici,použij pravítko, s přesností na centimetry, jak uvádí učebnice. Obce 

uvedené v tabulce musíš najít na mapce! Dej si záležet. Výpočty dělej na druhé 

straně papíru. 



Výchova k občanství VI. tř., 30. 11. - 4. 12. 2020, Tradice, Šebesta 

Dnešní úkoly budou obzvláště náročné. Začne poslední měsíc roku, se kterým je 

spojena spousta tradic. Máš za úkol napsat nejméně 5 lidových tradic, které 

dodržujete v čase adventním. 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

Klidně připiš další. 

 

 

 

 

 

 



Fyzika VI. tř., 30. 11. - 4. 12. 2020, Určení polohy, Šebesta 

1) Opakování 

Vypočítej průměrnou výšku žáka, podle údajů v tabulce. 

číslo měření 1 2 3 4 5 6 

naměřená hodnota 1,56m 1,62m 1,71m 1,50m 1,55m 1,69m 
Návod s. 25 v učebnici. Výpočty proveď na druhou stranu papíru. 

 

Průměrná výška žáka je ………….. 

 

2) Nové učivo - Určení polohy 

Učebnice s. 26-27. 

Doplň: K určení polohy bodu v prostoru musíme znát …… 

hodnoty fyzikálních veličin, které jsou ………………… . Nejčastěji 

určujeme polohu pomocí ……………………ve třech navzájem 

………………………. směrech. Místo délek můžeme použít 

……………………. . Společně pak fyzikální veličiny, které určují 

polohu nazýváme …………………………….. .Souřadnice měříme od 

místa, kterému říkáme …………………………… . 

 

a) Co znamená zkratka GPS? (Nápověda pravý modrý okraj) 

 

 

b) Jak funguje, co využívá GPS? 

 

 

 



Úkoly Anglický jazyk 6. třída (od 30.11 do 4.12.): 

I. A) Přeložte tato slovesa: 

 

read:______,swim:______, live:_____, magazine_________, wash up 

dinner,:________, letter:_________, coffee________, cinema________, learn______ 

II. Slovní zásoba:Přepište do sešitu!!! 

water /vot/ zalévat,    listen /lisn/poslouchat,  

basketball /baskitbol/ košíková, basketball music/mjuzik/ hudba, muzika 

brush /braš/ vyčistit, kartáč  learn /lern/ učit se 

every day /evri dej/každý den  grandma /grendma/ babička  

teeth /tíf/ zuby,     every week/evri vik/ každý týden 

flower /flaur/květina    english /ingliš/ angličtina 

III. Tvorba oznamovací věty v záporu: Přepište do sešitu !!! 
a) VÝKLAD: všechny osoby mimo 3. osobu jednotného čisla 

(osoby: I –já, You- ty/vy, They- oni, We-my) 

Osoba je někdo kdo ve větě něco činní například já , on atd. 

Zápor mimo 3. osobu se tvoří za pomoci don´t (sloveso v záporném tvaru don´t eat …) 

Osoba  zápor sloveso  ostatní   určení  času  

I don´t play  football  every day. 

Já  nehraji   fotbal   každý den 

IV. Procvičování: 

Dejte věty do správného pořadí: 

Vzor:drink don ´t they tea every day.   They don´t drink tea every day. 

 read don ´t every day you the magazine.____________________________________ 

  don ´t every day watch TV I.______________________________________________ 

 they every week don ´t football play._______________________________________ 

 don ´t learn english we.__________________________________________________ 

 they live don ´t in London ________________________________________________ 

 

a) Přeložte tyto věty: 

Vzor:You don ´t play football every day.  Ty nehrajš fotbal každý den  

 I donť play basketball.___________________________________________________

 You don´t learn English.__________________________________________________ 

 They don´t visit their grandma every week___________________________________ 

 We don´t listen to music every day._________________________________________ 

 I don´t water flowers every day.____________________________________________ 

 

 



Úkoly Informatika 6. třída (od 30.11 do 4.12.): 

I. Opakování základních pojmů: 
Napište Co je to? 

počitačová ikona :______________________________.  

 

II. Přepište do sešitu: 
Kurzor : je ukazatel na počítačovém monitoru(ve Wordu blikající čárka). Ukazuje 

místo, na kterém bude počítač reagovat na vypsání znaku nebo stisk tlačítka počítačové myši 

III. Napište: 

a) Zakroužkujte na obrázku: 

1. místo , kde určuji  velikost písma. 

2. Ikonku – podtržení  písma 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_monitor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_my%C5%A1

