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Kontrola dobrovolného úkolu: P.S. str.172/celá strana     

  

 

 

 

 



 

 

 

Učivo( 14.-17.4.) 

1.) SOUMĚRNĚ SDRUŽENÉ GEOMETRICKÉ ÚTVARY-nadpis zapiš do sešitu 

- uč.G str. 49/ nahoře vpravo- prohlédni si obrázek 

-obrázek se pokus přerýsovat do sešitu, nejprve narýsuj osu o, pak si sestroj libovolný trojúhelník KLM, čtverec PRST, 

a obdélník UVXY  

- ze všech vrcholů rýsuješ kolmice (pravítkem s ryskou) k ose, kružítkem přeneseš jednotlivé vzdálenosti bodů od osy 

na druhou polorovinu, najdeš tak body souměrně sdružené ke všem vrcholům 

- správně popiš vrcholy vzniklých obrazců 

 

 

2.)OBRAZ ÚSEČKY A PŘÍMKY V OSOVÉ SOUMĚRNOSTI- NADPIS ZAPIŠ DO SEŠITU 

-uč.G str. 50 / vpravo sloupec opsat a přerýsovat do sešitu (konstrukci začínej vždy osou o, pak zadanou úsečkou GH, 

v dalším obrázku začneš osou o a přímkou p) 

-výslednou úsečku a přímku barevně zvýrazni (jako v učebnici) 

-opiš si též „Uvědom si: …..“(na téže straně dole) 

- P.S. 183/1 

 

 



 

3.)OSOVÁ SOUMĚRNOST-  jednoduché příklady: 

-P.S. str.184/2 (nezapomeň: pomocné přímky jsou kolmice z vrcholu k ose o!, ryska pravítka musí splynout 

s osou) 

-P.S.str. 184/3 ( nápověda: uč.56 dole, stačí jen najít obraz středu S, poloměr kružnice zůstává stejný) 

- něco  dobrovolného pro „rychlíky“: P.S. str.185/4 (řešení uveřejním příště) 

Řešení: 

 

 

 



 

 

 

 

4.) OSOVĚ SOUMĚRNÉ OBRAZCE- nadpis zapsat do sešitu 

-uč.G str.51/ přečíst cvičení 1., 2., činnost ze cvičení provést s jedním obrázkem ( buď srdíčkem, vázou nebo 

stromem), pak nalepit do sešitu 

-opsat  „růžový  text“  

-přečíst v uč.G. str. 52 a 53, poté udělat zápis do sešitu: 

1.) ČTVEREC- je osově souměrný obrazec, který má  4 osy souměrnost 

                      - udělat tužkou náčrtek čtverce a barevně (podle učebnice) vyznačit 4 osy, pojmenovat  osy jako v uč. 

2.) OBDÉLNÍK-je osově souměrný obrazec, který má jen 2 osy souměrnosti 

                         - udělat náčrtek ( viz učebnice, POZOR: přímka p není oso souměrnosti! ) 

3.) KRUH- je osově souměrný obrazec, má nekonečně mnoho os souměrnosti 

                 - náčrtek ( vyznač si alespoň 4 osy – viz učebnice) 

4.)ROVNOSTRANNÝ TROJÚHELNÍK-  je osově souměrný obrazec, který má 3 osy souměrnosti 

                            - náčrtek ( vyznačit 3 osy- viz učebnice) 

5.) ROVNORAMENNÝ TROJÚHELNÍK- je osově souměrný obrazec, který má jen 1 osu souměrnosti 

                             -náčrtek ( vyznačit 1 osu- viz učebnice) 



- vypracuj v P.S. str.185/5 

 

 

 

   Děkuji všem žákům za pečlivé plnění zadaných úkolů.  Není nutné ke zpětné vazbě  dokládat fotografie splněných  

stránek.  Věřím vám. Vy, milí žáci, kterým doma pomáhají s úkoly rodiče (třeba jen kontrolou), nezapomeňte rodičům 

poděkovat. Mějte se moc hezky. 

                                                    Kristina Šťastná 

 

________________________________________________________________________________ 

ZEMĚPIS 

Počasí. 
(učebnice str. 36-38) 
Co to je a co sleduje a měří? 

1. Teplota 
2. Oblačnost 
3. Srážky 
4. Tlak 
5. Vítr 

 sleduj a zapiš si jak se mění teplota během dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc, 
půlnoc)!!!! 

 



DĚJEPIS 6.B  /5.úkol/ 
 
Zdravím Vás všechny žáky i rodiče a děkuji za zaslané krátké odpovědi na předchozí úkol. 
Byl velmi jednoduchý a odpověděli žáci, s kterými jsem v kontaktu… 
Dnes bychom si zopakovali řecké městské státy tak, že byste si mohli pustit videopořad 
Sparta a Athény youtube… 
Po zhlédnutí prosím zkuste odpovědět na otázky týkající se videopořadu: 
 

1. Co asi znamenalo slovo polis? 
2. Na kterém poloostrově se rozkládala Sparta a na kterém Athény? 
3. Čím se zabývala většina obyvatel ve Spartě a v Athénách? 
4. Jak se říkalo otrokům ve Spartě? 
5. Který z obou městských států se ti zdál více demokratický? 

/demokracie-vláda lidu- 
 

6. Napiš stručně, co tě ve videu zaujalo? 

 

Pročtěte si prosím v uč. na str. 71 o příčinách řecko-perských válek a v několika bodech zapiště do svého 
sešitu. 
 
Pro kontrolu mi prosím pošlete po velikon. prázdninách odpovědi 1 až 6 na můj email! 
Pěkné Velikonoce, A.Š. 
_________________________________________________________________________________ 

AJ 6 – týden 14.4. - 17.4. 

Zdravím vás všechny po Velikonocích s novou náloží úkolů. Nebojte se, není toho mnoho. 

Pro ty rychlejší z vás, kteří po mne chtějí práci navíc, je určena následující výzva: nalistuj si v 
učebnici stranu 41 a přečti článek o historii dopravy (dozvíš se něco o světě techniky a získáš i 

znalosti do dějepisu). Poslech se správnou výslovností najdeš na internetu podle stránky 41 na 

www.oup.com/elt/project/level2/unit3 

Krátkým testíkem z učebnice jsme zakončili 3. lekci, která byla věnovaná cestování a minulému 

času. Ne všichni mi poslali zadaný úkol, tak se to pokuste napravit. Tím ale práce nekončí. Je 

potřeba si neustále slovesa opakovat a doučit se to, co vám nešlo. Odkazů na procvičování na 
internetu máte dost, tak se k nim průběžně vracejte a opakujte. Stejně tak si můžete znovu 

procházet cvičení v učebnici a pracovním sešitě. 

Úkol pro všechny na tento týden – začínáme lekci 4 na straně 44 „Food and drink“. To znamená, 

že si zopakujete slovní zásobu jídlo a pití. Znáte již spoustu slovíček z minulých let, je potřeba 

je jenom oživit a to nejlépe pomocí obrázků. Naučíš se také nová slovíčka z pracovního sešitu – 
část 4A. Pro další opakování můžeš použít následující užitečné odkazy: 

https://www.gamestolearnenglish.com/food/ https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ 
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ 

https://www.jazykovalaborator.cz/testy.anglictina/ 

Věřím, že si s tím všichni poradíte a to domácí samostudium zvládnete. I. Brázdová 

 

 



Český jazyk 6.B - 14.4.-17.4.2020 

Milí žáci 6.B, 

už je mi po vás smutno, děkuji za zaslané úkoly. Prosím i ostatní žáky, aby mi poslali zpětnou 

vazbu, jak stíhají učivo a zda všemu rozumí. Nemusíte mi posílat ofocené na mail, když vám to 
nepůjde. 

Nic se neděje, vypracováváte si dále do sešitů dle zadání, ale aspoń jednou mi napište na můj 

mail : lastuvkova@1zsspk.cz jak vám jde učivo. 

Dle vaší zpětné vazby můžu upravovat a redukovat vám zasílané úkoly. 

V tomto týdnu si zkontrolujte podle mého řešení vaše úkoly. 

Nové zadání bude pouze k přečtení si učiva v učebnici na str.107 a 108 /jen žluté rámečky/ a 
vypracujte v pracovním sešitě na str.34/ cv. 1. Zkuste si určit ta slovesa v PS, příští týden zašlu 

řešení a vy si sami opravíte. 

Kdyby si někdo nevěděl rady, napište mi a já vám ráda poradím. 

Nyní řešení úkolů z minulého týdne: 

Učebnice str. 111/ otázky 1-10 

ad1- najdeš v učebnici na str. 51 

ad2- zdraví -1, 2, 5 /může být pod. jm., příd. jm., sloveso- hodně zdraví, zdraví chlapci, všichni 

ve škole zdraví učitele 

ad3- ano, protože může být i jiný slovní druh 

ad4- odpověď nalezneš v učebnici na str.55 

ad5- odpověď na str.56,57 

ad6- voda- 2 šálky vody, káva- 2 šálky kávy, mouka- 2kg mouky 

ad7- odpověď na str. 68 

ad8- u měkkých 

ad9- v 1. pádě č. mn. /mladí/, příd. jm. přivlastňovací 1. a 5. pád 

ad10- ano, když přivlastňujeme- v uč. Na str.76,77 

Uč. Str. 79 úcv. 9b 

Čerstvými, rybami, nový, mobil, vidět, Smetanovy, Dvořákovy, Janáčkovy, cizích, hlávkový, 
brzy, vylučuje, palčivý, sliz, slonovi, zvíře, brankářovy, byly, smyčcovým, viola, tenistovi, 

vydařil, malý, Foglarovy, učitelovy 



A teď jedna prezentace: 

Název školy:
Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny

Autor: Mgr. Simona Nováková

Název: VY_32_INOVACE_320_OSOBA_ČÍSLO_A_ČAS_SLOVES

Téma: Výklad osoby, čísla, času sloves, časování

Číslo projektu:
CZ1.07/1.4.00/21. 2975

 

                                     Vaše češtinářka Laštůvková 

Fyzika 6, 13. – 17. 4. 

Časová pásma 

V tomto povelikonočním týdnu nebudou složité výpočty, o to víc je látka náročná na 
přemýšlení. Doufám, že to nikomu z vás neublíží. 

Posun hodin na letní či zimní čas nebudeme používat. Každá země má totiž trochu jiná pravidla 

a snad se v Evropě brzy používání letního času – o hodinu dříve, brzy zruší. 

Základním časovým pásmem je pásmo, ve kterém platí UTC (Univerzální koordinovaný čas 

UTC - Universal Time Coordinated) a které se rozkládá kolem nultého poledníku, který 
prochází Královskou observatoří v Greenwichi (Londýn, Anglie). Z toho důvodu se pásmovému 

času odpovídajícímu UTC někdy říká Greenwichský čas (GMT, Greenwich Mean Time). 

Ostatní časová pásma jsou popsána rozdílem počtu hodin, o které se v nich platný čas liší od 
UTC. Např. středoevropský čas (SEČ) je označen jako UTC+1, neboť je vzhledem k UTC 

posunut o hodinu napřed (tzn. ve chvíli, kdy je 12.00 UTC, je ve střední Evropě 13.00). Toto 
platí i pro Českou republiku. 

Na západní polokouli je čas oproti UTC posunut zpět (např. v New Yorku, USA platí časové 

pásmo UTC−5), na východní polokouli platí čas, který je před UTC (např. v Tokiu, Japonsko je 
časové pásmo UTC+9). 

Celkem je 24 časových pásem. 



Na nejvíce časových pásem je rozděleno Rusko, v Rusku pokrývají délkový rozsah 171°21', což 

odpovídá časovému rozdílu nejvýchodnějšího a nejzápadnějšího cípu území 11,4 hodin. Tento 
rozdíl je administrativně rozdělen do 10 časových pásem. 

Mapa je z Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casov%C3%A9_p%C3%A1smo 

Při samotných výpočtech nesmíte zapomínat, že ČR je v pásmu UTC+1. 

Příklad 1: Jaký je čas v Istanbulu, Turecko, u nás je 7 hodin, 52 minut. 

Je tam časové pásmo UTC+2, u nás UTC+1, tedy o hodinu více – 8 h, 52 min. 

Příklad 2: Jaký je čas v Edmontonu, Kanada u nás je 7 hodin, 52 minut. 

Je tam časové pásmo UTC-7, u nás UTC+1, rozdíl je tady 8 hodin, v uvedený čas tam bude 0 h, 

52 min. 

Domácí úkol: (na email zašli pouze správné výsledky, s uvedením jednotek) 

1. Jaký čas je ve městě Lima, Peru, u nás je 7 hodin, 52 minut. 

2. Jaký čas je ve městě Astana, Kazachstán, u nás je 7 hodin, 52 minut. 

3. Jaký čas je ve městě Rio de Janeiro, Brazílie, u nás je 7 hodin, 52 minut. 

4. Jaký čas je ve městě Sydney, Austrálie, u nás je 7 hodin, 52 minut. 

5. Jak se jmenuje dobrodružný román Julesa Verna kde hlavní hrdina Phileas Fogg vyhraje 

sázku právě pro posun v časových pásmech? 

Přeji pevné zdraví a úsměv na rtu. Ing. Vladimír Přidal 

_______________________________________________________________________________ 

 

PŘÍRODOPIS 

- Opakování učiva 

 


