
MATEMATIKA ( 1.6.-5.6.) 

 

Ahoj holky a kluci, 

    je 1.června a to je váš svátek ( Mezinárodní den dětí), chci vám popřát, ať jste zdraví na 

těle i na duši a máte se moc hezky. Užijte si tento váš den… 

 

   V matematice věnujeme  1.den  opakování učiva. Prohlédněte si jednotlivé kapitoly, které 

jsme se v matematice během distančního vzdělávání naučili: úhly vedlejší a vrcholové - 

výpočty,  osová souměrnost, osa souměrnosti, osově souměrné obrazce, osa úsečky, 

krychle a kvádr (objem a povrch), užití vzorců ve slovních úlohách, součet úhlů 

v trojúhelníku. 

 

   Pokud někdo z vás něco nestihl, dnes máte čas si to dodělat. Vy, co máte vše splněné a 

všemu rozumíte, můžete vypracovat dobrovolný (nepovinný) úkol. Ten je následující: 

P.S. str. 217/1 –nápověda: a) O= a+b+c 

                                                 b) osa úhlu- uč.G str. 34 vpravo 

Vypracovaný dobrovolný úkol můžeš vyfotit a poslat buď na Teams nebo na můj mail 

nejlépe do 7.6. Děkuji. 

 

2.den) ROVNORAMENNÝ TROJÚHELNÍK (nadpis zapsat do sešitu) 

   - uč. G str. 61, do sešitu zapsat: 

   Co už víme: -opiš si z učebnice 

                          -udělej si náčrtek trojúhelníku dle obrázku v učebnici 

                          -opiš si též zápis pod obrázkem 

   Pamatuj:  -opiš si větu 

   Rovnoramenný trojúhelník může být: -opiš si a nakresli ukázky trojúhelníků 

   Obvod trojúhelníku: O= a+b+c 

   Obvod rovnoramenného trojúhelníku: O= 2a +c  , a…rameno, c…základna 



- Vypracuj v P.S. str. 218/2 

 

Nápověda k úloze 218/2: Zapomněli jste, jak se rýsuje osa strany? Ukázku konstrukce  

najdeš v uč. G str. 54 vlevo nahoře.  

 

-  

Poznámka: Osy stran jsou v řešení naznačeny čerchovaně, vy si je narýsujte plnou čarou. 

 

3.den) ROVNORAMENNÝ TROJÚHELNÍK- úlohy 

   - vypracuj úlohu v P.S.str. 218/3 a) 

   -  



-pak  zkus zvládnout úlohu v P.S. na str.218/ 4 

 

Poznámka:  

Osy stran rýsuj plnou čarou. 

Správnost své konstrukce poznáš tak, že se ti všechny tři osy protnou v jednom bodě. 

 

4.den) ROVNOSTRANNÝ TROJÚHELNÍK ( nadpis zapiš do sešitu) 

   - uč G str. 59- přečíst text pod nadpisem 

   - zapsat do sešitu: 

   Co už víš o rovnostranném trojúhelníku: opsat z učebnice 

                                                                             -udělat náčrt trojúhelníku 

Dále víme:  -opsat 

Velikost vnitřního úhlu rovnostranného trojúhelníku:  060   

-P.S. str. 221/1 

 



 

 

To je pro tento týden vše. S pozdravem Vaše paní učitelka z matematiky K.Šťastná. 

 

Český jazyk 1.6.-5.6.2020 - Shoda PŘ s PO, PŘ slovesný a jmenný 

Milí šesťáci, 

děkuji všem, kteří se zúčastnili online hodiny Čj. Bylo to fajn a plno úkolů jsme zpracovali a 

zopakovali. Ti, kteří pracovali, mají už 2 úkoly zpracovány v PS a nemusí je dělat (bonus k 

online výuce). 

Nové úkoly: 

1- Vypiš přísudky z učebnice na straně 112 ve cvičení 1,2 (kdo byl na online hodině, má 

hotovo) 

2-   V PS na str. 35 /cv. 1,2 podtrhni vlnovkou přísudky (kdo pracoval na online hodině, má 

hotovo) 

3 -  Z učebnice na straně 117 ze cvičení 1 vypiš pouze slova doplněná o  -i- nebo –y- 

      Procvičujete si přísudek slovesný nebo jmenný se sponou a koncovky u shody PŘ s PO 

Opakujte si učivo o PO- učebnice str. 113-114 

Děkuji za pozornost a přeji energii při učení!  

Laštůvková 



AJ 6.BC – týden 1.6.-5.6. 

 

Všechny děti dneska slaví, i já přeji pevné zdraví. Vždycky dělej, co tě baví. 

 

The World Conference for the Well-being of Children in Geneva, Switzerland, 

proclaimed June 1 to be International Children’s Day in 1925. It is usually marked with 

speeches on children’s rights and wellbeing, and other events involving or dedicated to 

children. 

 

Máme před sebou další týden a s ním přichází i nové úkoly. A vlastně i poslední měsíc 

tohoto poněkud zvláštního školního roku. Tak se snaž, ať jej zakončíš co nejlépe! 

 

Řešení minulého zadání - učebnice str.54: 
cv.1 – 2) some,  3) any,  4) some,  5) any,  6) some, some 

cv.2 – 2) an,  3) –,  4) an,  5) a, a,  6) –, – 

cv.3 – uděláno při online výuce – 1 -  2) a, 3) a, 4) some, 5) the, 6) the, 7) the, 8) a, 9) the, 

10) the 

   2 – 1) a, 2) some, 3) the, 4) the 

   3 – 1) some, 2) some, 3) an, 4) some, 5) the, 6) the, 7) a, 8) the, 9) the, 10) 

a 

cv.4 – 2) a bunch of grapes, 3) two bottles of water, 4) a bar of chocolate, 5) two glasses of 

milk, 

6) a cup of tea, 7) a packet of rice, 8) two bags of onion, 9) three loaves of bread 

PS str.40 jsi měl poslat ke kontrole, přesto zde uvádím řešení: 

cv.1 – 2) pour, 3) peel, 4) boil, 5) slice, 6) fry 

cv.2 – 2) oven, 3) bowl, 4) fork, 5) knife, 6) spoon, 7) grate 

 

Úkoly na tento týden: 

 

1) Otevřeš si učebnici a do školního sešitu vypracuješ str.51/3b + 4c – je to doplňování a 

opakování a, an, some, the, a few, a little 

 

2) Otevřeš si PS a vypracuješ str.41/4,5,6 

 

Tyto dva úkoly se snaž splnit do středy, než budeme mít společnou online hodinu, na níž 

si vše zkontrolujeme a dovysvětlíme. Pokud se neúčastníš online hodiny, pošli mi oba 

úkoly na mail, abych věděla, jestli učivu rozumíš. 

 

3) Kdo bude mít chuť dělat něco navíc, posílám odkaz na poslech v učebnici str.51/5: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Je to dobrovolný úkol. Můžeš poslat řešení a pokud bude správné, tvá snaha bude 

oceněna. 

 

4) Do konce týdne pak vypracuješ v PS celý Progress check na str.42-43. Máš na to dost 

času, takže si práci rozděl a nespěchej. Vyčkej, až budeš mít po středeční online hodině, 

kde budeme probrané učivo opakovat společně. Hotové pošli opět na můj email. 

 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs


Pro zopakování slovní zásoby 4. lekce máš v učebnici dva delší texty na str.52-53. 

Doporučuji přečíst, ale  nechávám na dobrovolnosti. 

 

Uslyšíme se ve středu.        I. Brázdová 

 

 

ZEMĚPIS 

 
POHYB VODY NA PEVNINĚ 
UČ.STR.52-53 
-OVLIVNĚN TVAREM ZEMSKÉHO POVRCHU!!! 

 ÚSTÍ = 
 PRŮTOK = 
 ŘÍČNÍ SÍŤ = 
 POVODÍ = 
 ROZVODÍ= 
 ÚMOŘÍ = 
 ČR MÁ 3 ÚMOŘÍ = 

ŠKODY ZPŮSOBENÉ VODOU 
POVODEŇ (ČÍM MŮŽE BÝT ZPŮSOBENÁ)? 3 ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI 
SUCHO 
KDE BÝVAJÍ NEJČASTĚJI ZÁPLAVY? 
 
 
 
PEDOSFÉRA 

 PŮDNÍ OBAL ZEMĚ 
 PŮDA JE JEDNOU ZE ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK ŽIVOTA NA ZEMI 
 VZNIKÁ PŮSOBENÍM PŮDOTVORNÝCH ČINITELŮ  
 1.VODA 
 2. VZDUCH 
 3. STŘÍDÁNÍ TEPLOT 
 4. PŮSOBENÍ ŽIVÝCH ORGANISMŮ A ČLOVĚKA 
 ROZRUŠENÍ HORNIN A ROZPAD NA MENŠÍ ČÁSTICE = ZVĚTRÁVÁNÍ (EROZE)!!!!! 
  
 PŮDA SE SKLÁDÁ ZE 2.SLOŽEK 
 a) NEŽIVÁ SLOŽKA PŮDY - ZVĚTRALÉ ČÁSTI HORNIN, PŮDNÍ VODA, PŮDNÍ VZDUCH, A HUMUS 
 b) ŽIVÁ SLOŽKA PŮDY - KOŘENY ROSTLIN, ŽIVOČICHOVÉ A MIKROORGANISMY 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK – UČIVO OD 1. 6. – 5. 6. 

Ahoj šesťáci, 

máme nový, poslední měsíc školy (jak to tak vypadá, tak stále domácí školy) a jelikož 

nastal i nový týden, posílám opět novou práci pro vás. Nejprve si zkontrolujte 

v pracovním sešitě str. 30, zda jste zadaná cvičení z minulého týdne doplnili správně a 

zodpověděli správně otázky z učebnice. 

Otázky a úkoly uč. str. 71-odpovědi 

1. Hlavohruď, zadeček, krunýř, tykadla, nohy 

2. Krunýř – vnější kostra. Neroste, musí ho svlékat a skrývat se, než se mu vytvoří nový. 

3. 1. Pár klepeta, - chytání kořisti, 2.-5. Pár pohyb, zadečkové nožky – u samičky 

přidržování vajíček a vylíhlých mláďat 

4. Raci potřebují čistou vodu. Většina toků je znečištěna, takže raci jsou vzácností, proto 

jsou chráněni. 

Otázky a úkoly uč. str. 73-odpovědi 

1. Dlouhá rozvětvená tykadla-veslovitý pohyb 

2. Společenstvo drobných vodních rostlin a živočichů, které se volně vznáší ve vodě. 

3. Čištění vody, potrava živočichů. 

4. Rak říční, rak bahenní, rak kamenáč (potoky, řeky), buchanky, perloočky (součást 

planktonu, blešivci, beruška vodní (ve vodě), svinky a stínky (na souši pod kameny, 

v tlejícím listí, ve sklepech) 

5. Lodní doprava z Číny, po Labi až k nám 

6. Drobní korýši jsou důležitou součástí potravního řetězce ve vodě. Potravní vztahy dle 

šipek na obrázku. 

 



 

 

Pokud máte zkontrolováno, slíbila jsem vám test na Korýše, tak činím. Zde ho máte, 

úkol zní jako vždy – kdo má možnost si listy vytisknout, učiní tak a odpovědi vepíše do 

listů, kdo ne, odpovědi bude psát zezadu do sešitu s nadpiskem Korýši. Zkuste sami, 

jako byste test psali ve škole bez pomoci, pokud nebudete vědět odpověď, vyhledejte až 

nakonec. Jdeme na to 

 

TEST – KORÝŠI 

(správná je vždy pouze jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak) 

 

1. Ve volné přírodě u nás žijí 3 druhy raků. Zakroužkuj správná druhová jména: 

Rak: bahenní     kamenáč    říční     potoční     rybniční     vodní     obecný 

 

2. Zakroužkuj správné slovo: 

Rak je spíše denní / noční zvíře. 

Raci žijí v čistých / znečištěných vodách. 

 

3. Krunýř tvoří vnější kostru raků. Je pevný protože obsahuje: 

a) kostěné přepážky 

b) chitin a uhličitan vápenatý 



c) chrupavčité šupiny 

d) křemenná zrnka písku 

 

4. Označte správná tvrzení: (více možností správných) 

I) Krunýř raka roste spolu s jeho s tělem. 

II) Rak, jak roste, musí několikrát krunýř svléknout. 

III) Čerstvě svlečený rak má na sobě nový, již zpevněný krunýř. 

IV) Svlečený rak se musí skrývat, než se mu nový krunýř zpevní. 

 

5. Kolik končetin rak má? 

a) 3 páry 

b) 4 páry 

c) 6 párů 

d) více než 6 párů 

 

6. Zakroužkuj správné slovo: 

Rak má na hlavohrudi 2 páry tykadel. Dlouhá tykadla slouží jako hmatový / čichový orgán, 

kratší jako orgán zraku / čichu. 

 

7. Doplň: 

Rak používá k obraně a při chytání kořisti velká ……………….. K pohybu po dně používá 

……..(počet) páry kráčivých končetin. Tělo raka je zakončeno ocasní ………………. 

 

8. Raci dýchají žábrami, které jsou umístěny: 

a) v klepetech a proto jimi stále pohybuje. 

b) vedle úst 

c) na bocích těla pod krunýřem 

d) na kráčivých končetinách 

 

9. Seřaď části trávicí soustavy tak, jak jimi prochází potrava směrem od úst: 

STŘEVO       JÍCEN       ŽALUDEK 
 

1……………………. 2……………………… 3………………………. 

 

 

10. Samice raka: 

a) klade vajíčka na spodní stranu vodních rostlin 

b) si nakladená vajíčka přilepuje na zadečkové nožky 

c) klade vajíčka do písku na břehu 

d) rodí přímo malé raky 

 

11. Napiš jména 3 mořských korýšů, kteří se loví pro maso: 

1……………………… 2………………….. 3………………………….. 

 

12. Uvedené korýše zařaď k odpovídajícímu způsobu života: 
a) blešivci a vodní berušky      I) pod kameny, v listí 

b) buchanky a perloočky         II) vznáší se při hladině 



c) svinky a stínky                     III) žijí při dně 

 

13. Drobní korýši, vodní živočichové a rostliny vznášející se ve vodě vytvářejí plankton. 

Jaký je jeho význam? 

a) Nepropouštět tolik světla do vody. 

b) Je potravou malým rybkám (plůdku). 

c) Zklidňuje vodní hladinu při větru. 

d) Je úkrytem ryb před rybáři. 

 

Máte hotovo? Prima Příští týden opět pošlu řešení ke kontrole. Nyní se pustíme do 

poslední skupiny Členovců a tím jsou Vzdušnicovci. Budeme pracovat s učebnicí, jak 

jste zvyklí, a to na str. 74+75. Na vyznačené tečky ……………….doplň správné slovo 

(slova). Zápis si přepiš, nikoli vytiskni. 

 

Zápis do sešitu: 

VZDUŠNICOVCI 
-nej……………………… skupina členovců 

-dýchání – vz…………………. – trubice vyztužené chi………………., ústí na povrch těla 

Rozdělení: M…………………. 

                   S…………………… 

                   H……………… 

Mnohonožky 
Tělo – zpevněno k……………………….. 

        - na průřezu p………………………….. nebo k………………………….. 

        - z m………………. článků, každý vznikl splynutím……………článků (doplň číslo) 

        - na každém článku …………(doplň číslo) páry nohou 

Výskyt : pod ka……………., ků…………….., li……………. 

Zástupci: 
Mnohonožka z………………….. 

Mnohonožka č…………………. 

S………………… lesní 

 

Stonožky 
Tělo – zploštělé, mě………….. 

        - mnoho článků – různý počet 

        - z článku  - ………….(doplň číslo) pár končetin 

        - na 1. Článku – ku……………..nožky s jedovou žlázou 

        - poslední pár končetin – vl……….. no………….. – hlavně samci 

Výskyt: stejně jako mnohonožky 

Zástupce: 

Stonožka š………………….. 

Úkol: pod zápis si zakresli průřez tělem stonožky a mnohonožky – uč. str. 75 

Pro tento týden vše, věřím, že jste úkoly zvládli v pohodě. Mějte se pěkně Z. Z. 



 

 

A.Ševčíková 



Fyzika 6, 1. – 5. 6. – hustota - výpočty.  

V tomto týdnu budeme muset více přemýšlet, počítat. POZOR na přetížení organismu!  

Hustota - odvozená fyzikální veličina, označuje se malým řeckým písmenem ró – ρ. 

Hustota je rovna podílu hmotnosti tělesa a jeho objemu, jednotkou hustoty je kilogram na 

metr krychlový (kg/m³), další používané jednotky jsou gram na centimetr krychlový (g/cm³). 

Už víme, že hmotnost má značku m a objem má značku V. 

Pozor na jednotky!!! 

Základní vzoreček je tedy: 

ρ = m / V 

 

Pro výpočty používáme pomůcku mrož, (i když poslední písmenko je V a ne ž). 

   

Vzájemná poloha písmen nám udává, jak sestavit vzoreček pro výpočet. Nesmíme přeházet 

značky fyzikálních veličin.  

Pomůcka je mrož:  

 

Pro všechny výpočty platí: když zakryješ, co chceš vypočítat, postavení ostatních ti ukáže 

vzoreček -  jak je vypočítat. 

 

 



 

Hustotu látek nemusíte hledat v tabulkách, tady je pár základních: 

 

 

 

A jdeme na výpočty! 
Příklad 1: 

Vypočítej hustotu tělesa o objemu 5 m3, hmotnosti 39,3 t a urči z jaké látky je. 

m = 5 m3 

m = 39,3 t = 39 300 kg 

ρ = ? 

ρ = m / V  

ρ = 39 300 : 5 = 7 860 kg/m3 

Těleso má hustotu 7 860 kg/m3 a je ze železa. 

kg/m
3

g/cm
3

hliník 2 700 2,7

led 917 0,917

měď 8 940 8,94

olovo 11 340 11,34

rtuť 13 500 13,5

stříbro 10 490 10,49

voda mořská 1 025 1,025

voda sladká 1 000 1,0

zlato 19 300 19,3

železo 7 860 7,86

látka
Hustota 



 

Příklad 2: 

Jakou hmotnost má těleso s hustotou 19,3 g/cm3 a objemem 5 cm3, urči z jaké látky je? 

ρ =19,3 g/c m3 

V = 5 cm3 

m = ? 

m = ρ x V  

m = 19,3 * 5 = 96,5 g 

Hmotnost je 96,5 g, těleso je ze zlata. 

Třetí příklad pro výpočet objemu je obdobný. 

Domácí úkol:  

Vypočítej hustotu tělesa o objemu 4 m3 a hmotnosti 35,76 t. Urči, z čeho je. 

Jaký objem má těleso s hustotou 13,5 g/cm3 a hmotností 81 g? Urči, z čeho je. 

Jakou hmotnost má těleso s hustotou 11 340 kg/m3 a objemem 3 m3? Urči, z čeho je. 

Domácí úkol: do 5. 6. 2020 na email (pridal@1zsspk.cz) zašli ofocené výpočty nebo 

v textovém editoru. 

Přeji pohodu, klid, zdravíčko a brzký návrat do školy.   Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pridal@1zsspk.cz


 

 

 

 

 

 


