
Matematika (11.5.-15.5.) 

Milí žáci,  

     děkuji všem, kteří jste mi odevzdali vypracovaný domácí úkol.  Slouží mi jako zpětná vazba, jak jste učivo 

pochopili. Mám radost, že učivo obecně zvládáte.   Někdo je samostatný, někomu z vás pomáhá rodič či jiný hodný 

člověk, tak mu nezapomeňte poděkovat.  Mohou nastat situace, kdy si s učivem nevíte rady…určitě mě kontaktujte a 

potíže vyřešíme. K tomu navrhuji využít právě M-online hodinu.  M-Online hodina je hodinou konzultační, tedy v tuto 

dobu jsem vám-žákům k dispozici, abych vám poradila při případných nejasnostech v učivu.  Je na zvážení každého 

žáka, jestli tuto možnost využije.  Na uvedenou on-line hodinu vám připravím kvíz nebo jinou matematickou 

"rozcvičku", kterou si můžete dát hned nebo později …jak vám čas dovolí.  

    Kvíz či jinou matematickou „rozcvičku“ najdete v Zadání na Teams…nemusíte mít obavy, není to na známky.  Ale je 

to dobrá zpětná vazba pro vás, jak na tom jste se znalostmi. Minule nejvíce z vás chybovalo v otázce: „ Jaký je objem 

krychle s hranou 2 cm?“  Pozor:  V= 2  2 2= 8 cm 3 !  Nikoliv  6 cm 3 . Kvíz považujte za matematický trénink. 

 

Kontrola dobrovolného (nepovinného) úkolu: P.S. str. 207/ test prostorové představivosti 

Výsledky:  1-N      2-A       3-N     4-N 

                   5-A      6-N      7-A     8-N 

                   9-N     10-A      11-A    12-A 

                  13-A   14-A   15-A   16-A 

                  17-N   18-N   19-N   20-A 

 

1.den) SAMOSTATNÁ PRÁCE: 

Vypracovanou samostatnou práci mi, prosím, zašli nejlépe do 17.5. Doporučuji využít komunikace přes Teams. 

Děkuji. 

Příklad: Je dána krychle o hraně  a=0,3 dm. 

a) Vypočítej objem této krychle. 

 

b) Urči povrch krychle. 

(Nezapomeň u výsledku zapsat správnou jednotku) 

 

 

 

2.den) POVRCH KVÁDRU ( nadpis zapiš do sešitu) 

               - uč.G str. 24/ síť kvádru- prohlédni a přečti 

                - rozpomeň se, jak se počítá obsah obdélníku…S= a ּb 

                - do sešitu zapiš: 

             Síť kvádru: nakresli si podle učebnice síť kvádru s označením hran a,b,c 

            Vzorec pro výpočet povrchu kvádru: S= 2 (a ּb + b  c + c a) 

             Tento vzorec se dá psát zkráceně:     S= 2  (ab + bc + ca) 

 



             Příklad: Vypočítej povrch kvádru o rozměrech hran:  a=2m, b= 3 m, c= 4m. 

                            Řešení:  S= 2  (ab + bc + ca) 

                                          S= 2  (2 3 + 3  4 + 4  2) 

                                           S=2  (6 + 12 + 8) 

                                           S= 2  26 

                                           S= 52 m 2  

                                            Povrch kvádru je  52 m 2 . 

 

3.den) POVRCH KVÁDRU- VÝPOČTY 

     -pracuj do P.S. 204/6 a) 

     -pak P.S. 203/5                     

      ..…můžeš zkusit pracovat samostatně nebo použít tento návod: 

 

 

                  

 
 

 

4.den) POVRCH KVÁDRU- SLOVNÍ ÚLOHA 

          - Vypracuj v P.S. str. 204/7 

           Řešení: 

 



 

 
 

 

5.) DOBROVOLNÝ (NEPOVINNÝ) ÚKOL- pro „rychlíky“ 

     - P.S. str. 204/6 b)c)…pokud to stihnete, pošlete mi řešení. 

 

 

                                                                 Mějte se krásně . 

                                            Vaše paní učitelka z matematiky K. Šťastná 

 

Český jazyk 6.B 11.5.-15.5.2020 

 

Milí žáci, 

posílám učivo na další týden: 

 

1- Přečtěte si v Čítance na str. 108 Kohout a liška 

   Odpovězte do sešitu na otázky : 1-Která zvířata v bajce vystupují? 

                                                            2- Jaké ponaučení plyne z bajky? 

                                                            3- Zopakuj si v čítance na str. 107- Co je bajka 

                                                            4- Nepovinný úkol- Vymysli vlastní bajku. 

2- Přídavná jména přivlastňovací- doplnění i/y: 

Vyplňte a pošlete mi zpět. Zatím mi někteří nic ještě neposlali, nemám jak hodnotit vaši práci v době karantény! 

 

     

 



 

 

Nyní posílám řešení úkolu z PS str.36/ cv. 5a,5b 

     Lodi kotvily vedle sebe. Přímo před našima očima se odehrávaly neuvěřitelné věci. V ostrém větru ho obě uši 

zábly. Soupeři se postavili vedle sebe. Evropské národy se sjednotily v unii. Davy fanoušků se shromáždily před 

vchodem na stadion. Teď vzlétla do vzduchu dvě letadla. I sněhuláci na dvoře už roztáli. Všichni čekali na jeho 

rozhodnutí. Rodiče mi to dovolili. V údolí se krčily nízké domky. Na záhoně stáli dva strašáci. Čemu se děvčata tolik 

smála?  Obě pole se táhla až k lesu.  

Psaní i/y se řídí podmětem Je-li PO rodu mužského životného- píšeme -i-. Pod. m. , 

která mají zživotnělou koncovku - ci,  -či  nebo -ové-  tak považujeme je za životná pod. jm. - např. strašáci, sněhuláci. 

Jinak za životné dle mluvnického rodu se považuje pod. Jm. Rodu mužského, když se shoduje 2. a 4. pád. Za 

neživotné pod. jm. se považuje to, když se shoduje 1. pád se 4. pádem 

Příklad: sněhulák - 2. p. sněhuláka, 4. p. sněhuláka -   životné pod. jm. rodu mužského . 

                                 1.p. dům, 4.p. dům - neživotné pod. jm. rodu mužského. 

Takto si nejlépe dle shody daných pádů ověříte, zda jde o podstatné jméno rodu mužského životného nebo 

neživotného. 

 

5b 

Marek a Klára to pokládali za žert. Samice i malí králíčci zvědavě vykukovali z kotců. Německo a Rakousko se spolu 

utkaly už včera. Marťa, Káťa, Vašek i Gábina jeli v létě na tábor. Na stole ležely vidličky, nože i lžíce. Zajíci i srnky 

zanechali po sobě ve sněhu stopy. Košíky i krabice byly na polici. Robin a Žaneta se asi někde zdrželi. Ani Ríša, ani 

Karolína to neviděli. Ve stráni šuměly smrky i borovice. Tyto knihy a cédéčka nebyly u na skladě. 

Zde se řídí i/y podle toho – je-li aspoń jeden z podmětů rodu mužského životného, píšeme -i-. 

Jinak se píše -y- 

 

Zdravím  a přeji chuť do práce!  

 Vaše češtinářka Laštůvková 

 



Fyzika 6, 4. – 15. 5. (práce je na dva týdny) 

 

Teplota 

7 dnů budeš 2x denně měřit a zapisovat venkovní teplotu. Můžeš použít venkovní teploměr, meteorologickou stanici, 

pokud nemáš tak údaje z mobilu nebo internetu. 

Do tabulky budeš kromě teploty zapisovat i čas měření, místo měření a meteorologickou značku pro počasí.  

Tabulku můžeš zpracovávat ručně i na počítači. Meteorologické značky počasí jsou volně dostupné na internetu.  

Protože měření je dlouhodobější, na 7 dnů, nebudeš tento týden zasílat úkol. Jeho odevzdání je tedy do 15. května 

2020.  

Některé tabulky z let minulých: 

 

 



 

 

Domácí úkol: do 15. 5. 2020 na email (pridal@1zsspk.cz) zašli tabulku – protokol o měření teploty. 

Přeji úsměvy při učení a hlavně zdraví.    Ing. Vladimír Přidal 

___________________________________________________________________________________ 

DĚJEPIS   / 9.úkol/     11.5. 

 

 

Moc zdravím všechny žáky i rodiče a děkuji za plnění a posílání úkolů.. 

mailto:pridal@1zsspk.cz


 

Dnes bychom se věnovali vědě, vzdělání, umění a olympijským hrám v Řecku a zopakovali si vše o Řecku. 

 

1.  Práce s učebnicí:  - přečtěte si prosím kapitoly v uč. str. 81 až 85 a pokuste se porozumět.. 

2. Připravila jsem zápis – buď si ho opište, nebo vytiskněte a nalepte do sešitu /jak vám to bude 

    vyhovovat/..na konci… 

3. Zkuste, zda byste zvládli pracovní listy o umění v Řecku https://www.email.cz/web-

office/l9HwAuTDmfXLpKxHJyvXJHJ6LyDscZ8p5132YjhwmrRq7b8IyZ-

KpSM2pXivQjGECk69vNY/15._Kultura_starov%C4%9Bk%C3%A9ho_%C5%98ecka.docx 

 

4. Opakování  - starověké Řecko: 

    a/ samostatná práce: str. 86/1 – prosím   p o š l e t e  odpovědi /někteří kopírují odpovědi   

     spolužáků – poznám to!!/ 

 

    b/ Uč. str. 87/4, 5 – zkuste si  ú s t n ě  odpovědět, pokud si nejste jisti, hledejte kdekoliv, nebo 

    napište.. 

 

 

Z á p i s                          Vědy, vzdělání, divadlo, OH ve starověkém Řecku 

 

1.  Znalost čtení, psaní, počítání – svobodní občané 

2.  Písmo – alfabeta 

3.  Vědy:  - filozofie: o původu světa a o smyslu lid.života, názor o kulatosti Země, vznik mapy 

                                  -filozof Aristoteles – vychovatel A. Makedonského 

                 - literatura- Homér, básník – Ilias a Odyssea,                                           

                                    skládání básní, recitace 

4.  Řečnictví /řečnické umění /- Démosthenés – zachytil řecko-perské války 

5.  Veřejné stavby: chrámy, lázně, tržnice, divadla, stadiony, materiál:kámen, mramor 

     sloupořadí, sochy, mozaiky, reliéfy – vzbuzovaly příjemné pocity z krásy a souladu 

     Parthenon na Akropoli, sochy- zobrazení hrdinů, bohů, politiků, učenců a sportovců 

                                           sochaři: Feidiás, Myrón, 

6.  Malířství: malování keram.vázy/amfory/- zdobeny výjevy ze života hrdinů a bohů 

7.  Divadlo: a/ vážné hry:tragédie-o hrdinech řec.bájí, nešťastný konec 

                                                        Aischylos, Sofokles, Eurypides 

                    b/veselohry:komedie-vysmívaly se často politikům a umělcům 

                                                       Aristofanes 

                   stavěla se pod širým nebem, půlkruhové hlediště, řady kamenných sedadel, herci 

                   jen muži, vysoké podrážky, masky 

8.  OH- sport.hry a uměl.soutěže, město Olympia- zasvěcené bohu Diovi (Zeus), rok 776 PNL- 

            -393 NL, každé 4 roky,mír, soutěže: pětiboj, jen muži,vavřínový věnec, socha vítěze 

            v olymp. háji, odměna a pohodlný život 

 

Vydržte...A.Ševčíková 

              

 

PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK – UČIVO OD 11.5.-17.5. 

Jak jsem vám minulý týden psala, tento týden budeme opakovat, a to v interaktivním sešitě v taktiku. Po přihlášení si 

v záložce OBSAH zobrazte BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ, najedete na str. 28-Kroužkovci, str. 29-31 Členovci a budete si 

doplňovat. V záložce BONUSY si zobrazte POPIŠ ŽÍŽALU a NAŠI PAVOUCI. Klidně si udělejte úkoly i 2x – opakování, 

matka moudrosti Tak ať se vám práce daří, nic jiného vás tento týden z přírodopisu nečeká. Pokud ještě někdo 

z vás nemá vypracované úkoly v pracovním sešitě Fraus, doplňte si, příští týden vám pošlu řešení ke kontrole. Mějte 

se pěkně! Z.Z. 

 

https://www.email.cz/web-office/l9HwAuTDmfXLpKxHJyvXJHJ6LyDscZ8p5132YjhwmrRq7b8IyZ-KpSM2pXivQjGECk69vNY/15._Kultura_starověkého_Řecka.docx
https://www.email.cz/web-office/l9HwAuTDmfXLpKxHJyvXJHJ6LyDscZ8p5132YjhwmrRq7b8IyZ-KpSM2pXivQjGECk69vNY/15._Kultura_starověkého_Řecka.docx
https://www.email.cz/web-office/l9HwAuTDmfXLpKxHJyvXJHJ6LyDscZ8p5132YjhwmrRq7b8IyZ-KpSM2pXivQjGECk69vNY/15._Kultura_starověkého_Řecka.docx


AJ 6BC – týden 11.5. - 15.5.  

Zdravím všechny žáky 6.B a 6.C a hlavně ty, co se mi dosud (od poloviny března) neozvali s žádným 

domácím úkolem. Zkuste to napravit. Než si zadáme novou práci, předkládám řešení minulých úkolů pro 

kontrolu pro ty z vás, kteří jste se nezúčastnili online výuky. Měli jste něco z učebnice a něco z pracovního 

sešitu. Měli jste si zapsat a naučit nová slovíčka k části 4B, přečíst si a přeložit článek/pohádku,….  

Řešení úkolů z minulého týdne:  

uč. str.46/1b – meat: ham, sausages; fruit: lemons; vegetables: cabbage, carrots, onions, potatoes, 

mushrooms; drinks: water, milk, wine; others: bread, sugar, cream, salt, pepper, butter, yoghurt  

uč. str.47/3a – 1) any, 2) any, 3) some  

PS str.37/4(poslech) – ham/no, butter/no, milk/yes, coffee/yes, yoghurt/no, sugar/no  

PS str.37/5(poslech) – 3) No, they haven‘t got any ham. 4) No, they haven‘t got any butter. 5) Yes, they 

have got some milk. 6) Yes, they have got some coffee. 7) No, they haven‘t got any yoghurt.  

8) No, they haven‘t got any sugar.  

PS str.37/6 – 2) a, 3) some, 4) some, 5) some, 6) any, 7) an, 8) any, 9) any, 10) some, 11) any, 12) any, 13) 

any, 14) a  

Nové učivo na další týden je zde:  

Naučíme se, jak se anglicky vyjádří v otázce kolik čeho máme a jak na to můžeš odpovědět. Do sešitu si 

zapíšeš:  

How much? / How many?  

U počitatelných (C) podstatných jmen používáme spojení how many.  

How many bananas do we need? - We need 3 bananas.  

How many packets of sweets do you have? - I have 10 packets of sweets.  

U nepočitatelných (U) podstatných jmen používáme spojení how much.  

How much sugar do we need? - I don‘t know. We need some sugar.  

How much coffee do you drink every day? - I drink 3 cups of coffee every day.  

Nyní se podíváš na následující videa, při nichž si zopakuješ, co již umíš, a naučíš se novou látku. Videa si 

pusť tak, jak jdou po sobě.  

https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg https://www.youtube.com/watch?v=urehttUgO3k 

https://www.youtube.com/watch?v=QbeIFCTy9sU  

A jak vlastně můžeme spočítat to, co je nepočitatelné? Musíme to do něčeho zabalit. A tady je potřeba 

naučit se nová slovíčka. Ta najdeš vzadu v PS na str.83. Naučíš se, jak se řekne bochník, plechovka, tabulka, 

sáček, kelímek, konzerva, gram, litr, plátek,….. Můžeš si najít i další ve slovníku nebo na internetu.  

Do sešitu si zapíšeš další část:  

Containers and quantities  



bread – a loaf of bread, milk – a carton of milk, chocolate – a bar of chocolate  

bochník chleba krabice mléka tabulka čokolády  

Podíváš se na následující videa:  

https://www.youtube.com/watch?v=juCgKo19jZA  

https://www.youtube.com/watch?v=CesRizGUHbY  

https://www.youtube.com/watch?v=D6eXc_Zi5DE  

Až budeš mít zapsáno a splněno, otevřeš si PS a vypracuješ str.38/1,2,3 a hotový list mi pošleš!  

Dále budeme procvičovat na online hodině, tak se nezapomeň připojit.  

I. Brázdová  

 

 

 

 

                           

 

 


