
Úkoly 6. ročník  

 jazyk český 

Z uvedených názvů vyberte pomnožná podstatná jména a postupně je doplňte 

do vět: 

Ostrava, Plzeň, Janovice, Kostolany, Sušice, Tedražice, Zbraslav, Neratovice, 

Kozolupy, Chválenice, Jilemnice, Rokytnice 

 

Odstěhovali jsme se do…………………………………… 

 

Navštívili jsme………………………………………………… 

 

Ocenění pro nejlepší obec bylo propůjčeno……………………………………… 

 

Tatínek často vzpomínal na svou rodnou obec…………………………………. 

 

Prožili jsme krásnou dovolenou……………………………………………………….. 

Doplň i/y: 

Prázdniny jsme strávili v Břeclav….. 

Cesta z Ostrav….. do Opav….. je lemována lípami. 

Jan Žižka zemřel nedaleko Přibyslav…… 

Úval….. leží nedaleko Prahy. 

V Mladé Boleslav…. Vyrábí automobily. 

Petr dostal výhodné zaměstnání v Příbram…. 

 



 

Úkoly dějepis 6. roč. 

Zapiš do sešitu. Při zkoušení budu kontrolovat. 

Odpověz na otázky a podepsaný papír dones do školy. 

Starověk – vynález zemědělství 

Je obdobím, kdy se rodí lidská civilizace. 

Vynález zemědělství umožnil lidem změnit způsob života. Lidé už nemuseli 

veškerý čas věnovat boji o přežití. Mohli začít rozvíjet kulturu, umění, řemeslo, 

vědy. 

Zemědělství a usedlý způsob života byl předpokladem vzniku státu. 

Postupně se zemědělství zdokonalovalo – vznikaly přebytky a ty umožnily živit 

řemeslníky, kněží, bojovníky = společná dělba práce. 

Stát = musely vzniknout úřady – zajišťovaly chod státu= výběr daní = aby se to 

mohlo zaznamenávat, vzniklo písmo. 

Egyptské obrázkové písmo   Sumerské klínové písmo 

Hebrejské písmo     Arabské písmo 

 

Odpověz na otázky z minulého učiva na tento papír a odevzdej TU po příchodu 

do školy. 

Jak se změnil jídelníček lidí, když se začali živit zemědělstvím? 

 

Jaké to přinášelo výhody? 

 

Proč mohly mít ženy více dětí? 

 



Proč se zemědělci dožívali vyššího věku? 

Fyzika VI. tř., Fyzikální veličiny 

1) Opakování 

 

2) Nové učivo, Fyzikální veličiny – délka. 

Učebnice s. 20 – 21, přečíst a splnit úkoly 

Doplň tabulku: použij vědomosti z dřívější výuky (5. třída) a učebnice 

Název veličiny Délka Hmotnost Čas Teplota 
Označení     
Jednotka     
 

Podtrhni fyzikální veličiny: 

Newton, žlutá, délka, barva, teplota, hmotnost, stupeň Celsia, čas 

Délka 

Základní jednotkou délky je …………………………………, označení je 

…………………………. Odvozené jednotky jsou (násobky i části metru) 

……………………………………, ……………………………….,……………………., atd. 

Převody jednotek: učebnice s. 21  dole 



 

Zeměpis VI. tř., 2. – 6. 11. 2020.  

Nové učivo, Zeměpisná síť s. 28 – 3O, přečíst, vzpomenout si na 5. třídu a splnit 

úkoly. 

Poledník je spojnice……………………………………. 

Rovnoběžka je pomyslná …………………………rovnoběžná s 

…………………………………………….. 

Pomocí učebnice a obrázků s. 29 a 30 splň následující úkoly 

 

 

 



Výchova k občanství VI. tř., Místní region 

Úkol bude velice jednoduchý.  

Napiš aspoň 10 zajímavých míst nebo památek historických či technických z   

Ostravy, případně z nejbližšího okolí Ostravy, které bys ukázal hostovi nebo 

kamarádovi, který nikdy nebyl v Ostravě. 

Pokud sám nevíš, navštiv infocentra v Ostravě nebo použij internet. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

 

 

 

 

 

 



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

Přečti si kapitoly o virech a přepiš do sešitu, nakresli si první obrázek do sešitu, takhle 

vir vypadá 

Viry 
Viry jsou nebuněčné částice, které nejsou schopné samostatného života:      

 jsou tvořené organickými látkami 

 jsou schopné 

rozmnožování (i když 

s cizí pomocí) Zároveň 

se ale od živých 

organismů liší: 

 nejsou tvořené buňkami 

 nemohou samy žít ani se nemohou samy rozmnožovat 

Viry žijí a rozmnožují se jako cizopasníci (paraziti) uvnitř 

buněk bakterií, rostlin, hub i živočichů. Způsobují různá 

onemocnění. Šíří se pomocí virových částic. 

Průběh virové nákazy 

Virové částice se přenášejí hlavně ve vlhkém prostředí: 

 vodou nebo potravinami 

 kapénkovou infekcí (drobnými kapičkami hlenu, které 
vydechuje nebo vykašlává nemocný jedinec) 

Nejznámější virová onemocnění 

rýma a chřipka: přenášejí se kapénkovou infekcí. 

spalničky, plané neštovice a zarděnky: projevují se na kůži skvrnami 

nebo vyrážkou 

příušnice: projevují se měkkými otoky za ušima 

infekční žloutenka: virus napadá játra (poškozená játra přestanou z těla vylučovat škodlivé 

látky, například jedovaté žluté barvivo, které se pak hromadí v kůži) 

vzteklina: postihuje nervovou soustavu, člověk se může nakazit od zvířat (potkanů, psů, 

lišek…) 

AIDS: smrtelné onemocnění, způsobuje ho virus HIV, který napadá lidské bílé krvinky. 

Léčba a ochrana proti virovým onemocněním – očkování – vpravení usmrceného či 

oslabeného viru do těla – tělo si tvoří protilátky – když se s virem setká později během života 

– už má protilátky v krvi a umí jej zneškodnit – nepropukne nemoc. 

 



Matematika VI. tř.                                                 Rupec S. 

Geometrická tělesa 

 

 

 



 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 2, 3, 4, 1 

Pokud potřebuješ poradit - uc.rupec.s@seznam.cz 

 

Úkoly Informatika 6. třída: 

I. Napište k čemu slouží aplikace word. 

II. Napište, co je to internet.  

III. odpovězte: 

a) Co je to soubor?: 

b) Co je to složka?. 

IV. Zapřemyšlejte a napište na tento list ,co vše můžeme dělat na 

počítače mimo internet.. 

mailto:uc.rupec.s@seznam.cz


__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Úkoly anglický jazyk 6. tř.: 

Procvičování 

Přečtěte a přeložte tyto slova a věty: 
1. New___________________________ 11. Dark________________________ 

2. Old____________________________  12. High________________________ 

3. Tall___________________________ 13. Low_________________________ 

4. Short______________________  14. Bad_________________________ 

5. Long_________________________ 15.good_________________________ 

6. Big__________________________ 16.young__________________ 

7. Fast__________________________ 

8. Slow__________________________ 

9. Heavy________________________ 

10. Light_________________________ 

 

1. The boy is young_____________________________________________ 

2. He is old.___________________________________________________ 

3. She is tall__________________________________________________ 

4. They are short______________________________________________ 

5. We are slow________________________________________________ 

6. It is big_____________________________________________________ 

7. It is low________________________________________________________ 

8. The houses are high._____________________________________________ 

9. It is good.______________________________________________________ 

10 She is pretty.___________________________________________________ 

11. Peter and Paul are clever____________________________________________ 

12. Cat is clever.______________________________________________________ 

13. The cars are fast.__________________________________________________ 

14. Snail is slow______________________________________________________ 

15. It is slow 

_________________________________________________________ 



16. Elephant is big____________________________________________________ 

17. Mice are small____________________________________________________ 

18. It is heavy________________________________________________________ 

19. It is light_________________________________________________________ 

20. You are handsome.________________________________________________ 



 


