
MATEMATIKA – ZÁVĚREČNÉ UČIVO 

Ahoj holky a kluci, 

je před námi závěrečné učivo. Tak vydržte a pracujte podle následujících instrukcí. Je dobré 

si uvědomit, že každou znalost a dovednost, kterou jste se doposud naučili, zúročíte 

v dalších ročnících. Ale nebojte, na začátku dalšího ročníku budeme vše opakovat a 

procvičovat. Z toho důvodu si, prosím, pečlivě uschovejte Pracovní sešit 3.díl tak, abyste jej 

po prázdninách zase našli. Učebnice vám zůstávají…to je výzva, pokud se budete nudit, 

můžete si opakovat …  

 

A nyní s chutí do posledního učiva. Budou to tři pojmy. 

 

TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST (nadpis si zapište do sešitu) 

- Uč. G str. 69- přečíst si text pod nadpisem, můžeš si vyzkoušet „Hry větších“ dle pokynů 

v pravém sloupci 

Do sešitu zapsat: 

   - celý text v růžovém obdélníku 

   - Trojúhelníkovou nerovnost využíváme ke zjištění, zda lze sestrojit trojúhelník, jsou-li 

zadány délky jeho stran.  

 

- užití trojúhelníkové nerovnosti si ukážeme na řešení úlohy v  P.S. str. 233/1. (Řešení si 

zapiš do svého P.S.) 

 



 

a) 

a+b>c       b+c>a       c+a>b                                

4+6>7       6+7>4      7+4>6  

10>7          13>4        11>6 

Všechny nerovnosti  platí. 

Závěr: Trojúhelník lze sestrojit. 

 

b)                c+a >b    

 

Poznámka: Jakmile objevíte, že jedna nerovnost  neplatí, netřeba ověřovat další 

nerovnosti. Závěr je jasný, trojúhelník nelze sestrojit. 

 

c)                        c + b  >a 

         

 

KRUŽNICE OPSANÁ TROJÚHELNÍKU (nadpis do sešitu) 

- Uč. G. str. 64, do sešitu zapsat: 

 -Kružnice opsaná trojúhelníku prochází všemi vrcholy trojúhelníku. 

- do sešitu udělat náčrtek žlutého trojúhelníku HUP, vyznačit si kružnici k 



- - Jak najdeme střed  kružnice opsané? ….Střed kružnice opsané  najdeme jako 

průsečík os stran trojúhelníku. (pro názornost si prohlédni v uč. 66/ dole: Náčrt, 

rozbor a konsrukce)  

 

 

KRUŽNICE  VEPSANÁ TROJÚHELNÍKU (nadpis do sešitu) 

- Uč. G. str.64 dole, viz  zelený trojúhelník 

- Kružnice vepsaná trojúhelníku je taková kružnice, která se dotýká všech stran 

trojúhelníku. 

- - do sešitu udělat náčrtek zeleného trojúhelníku MNO a vyznač si kružnici vepsanou 

trojúhelníku 

- Jak najdeme střed  kružnice vepsané? ….Střed kružnice vepsané najdeme jako 

průsečík os vnitřních úhlů trojúhelníku  (pro názornost si prohlédni v uč. 66/ cvičení1)  

 

 

To je z matematiky vše. Děkuji všem žákům, kteří jste pilně pracovali. Děkuji též vašim 

rodičům, že vás podporovali v učení a pomáhali. Přeji vám, ať jste zdraví a máte se moc 

hezky.  

             Vaše paní učitelka z matematiky K.Šťastná 

 

ZEMĚPIS 

TEST 6.B 

1. CO TO JE VNITŘNÍ MOŘE? 
2. SLOŽENÍ VODY NA ZEMI V PROCENTECH. 
3. 3 DRUHY POHYBU VODY V OCEÁNECH. 
4. CO TO JE POVODÍ? 
5. CO TO JE ÚMOŘÍ? 
6. CO TO JE ROZVODÍ? 
7. CO TO JE HYDROSFÉRA? 
8. SKUPENSTVÍ VODY NA ZEMI? 3x 
9. 5 FAKTORŮ KTERÉ OVLIVŇUJÍ POČASÍ? 
10. CO CHRÁNÍ ATMOSFÉRA? 3x 

DOUFÁM, ŽE SI TO VYPRACUJETE AŤ MÁTE SPLNĚNO!!! 



Fyzika 6, 15. – 19. 6. – hustota - výpočty.  

Ve škole jsem mnohé z vás již potkal, s některými jsme provedli individuální konzultace 

k fyzice a výpočtům. Jak jsem minulý týden slíbil, tento poslední budou opět výpočty. Do 

dalšího ročníku na září nám zůstane téma elektrický obvod.  

Domácí úkol:  

Vypočítej hustotu tělesa o objemu 60 m3 a hmotnosti 61,5 t. Urči, z čeho je. 

Jaký objem má těleso s hustotou 10,49 g/cm3 a hmotností 5 245 g? Urči, z čeho je. 

Jakou hmotnost má těleso s hustotou 2 700 kg/m3 a objemem 6 m3? Urči, z čeho je. 

Domácí úkol: do 18. 6. 2020 na email (pridal@1zsspk.cz) zašli ofocené výpočty nebo 

v textovém editoru. 

Přeji pohodu, klid, zdravíčko a příjemné prázdniny.   Ing. Vladimír Přidal 

 

 
PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK – UČIVO OD 15.6.-19.6. 

Zdravím všechny žáky 6. ročníku a také rodiče. Tento týden bude poslední, kdy zasílám 

nové učivo. Ač nám ještě nějaké zbývá dobrat (ale není ho mnoho), necháme si ho do 

ročníku sedmého. Proto, prosím, NEVYHAZUJTE SEŠITY ANI PRACOVNÍ SEŠITY, budeme 

s nimi ještě pokračovat v září.  

Chci poděkovat vám všem, kteří jste se pravidelně ohlašovali, že máte úkoly splněné, 

rodičům, za jejich trpělivost a kontrolu při vypracování zadaných úkolů. Vím, že tento 

školní rok nebyl snadný pro nikoho, ale věřím, že jste zadávané učivo a úkoly úspěšně 

zvládli, za což všem patří veliká pochvala. Jelikož se pravděpodobně již ve škole všichni 

nesetkáme, přeji vám, milí žáci, milí rodiče, krásné prázdniny plné sluníčka, odpočinku a 

těšení se na další školní rok, když tento byl, bohužel, tak krátký a v některých situacích i 

trpký. Mějte se pěkně a děkuji za veškerou spolupráci s vámi.  

                                                         paní učitelka z přírodopisu Zuzana Zatloukalová 

 

Tak jdeme na učivo poslední, jak jsem napsala. 
Nejprve si zkontrolujte úkoly z pracovního sešitu. 
 
 
 

mailto:pridal@1zsspk.cz


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Minulý týden jsme skončili 3. skupinou hmyzu s proměnou nedokonalou – Vši. Dnes 
dokončíme dvě poslední skupiny. Tak si vezměte k zápisu učebnici, budete doplňovat 
vhodná slova dle textu, jak jste zvyklí Do sešitu si napište: 
 
4. PLOŠTICE 
- charakteristický znak – k....................... 
- první pár – zpevněn, tzv. po......................., druhý pár je b................................ 
- výskyt: na .................., ve ..............., v ......................... 
Zástupci:  
Kn.............................. 
Ru....................... po................................... 
Št.......................... do................................... 
Zn............................ 
Sp........................ bl............................ 
Je.......................... vá........................... 
Vo................................. 
Br..................................... 
 

 

5. ROVNOKŘÍDLÍ 
- 2 páry bl.................... křídel 
- ústní ústrojí k............................. 
-končetiny přizpůsobené ke sk.................... nebo hr........................ 
Zástupci: 
Ko.................. ze................... 
Sa................ 
Cv.............po..............., Cv............... do............... 
Kr...............ob................. 
 
Úkol: V pracovním sešitě si vypracujte na str. 3 cv.7 a str. 34 celou. 
 Příští týden pošlu už jen řešení. Mějte se moc hezkyZ.Z. 
________________________________________________________________________ 

 

DĚJEPIS   6.B     14.úkol 

 

Milí žáci i rodiče, 

Pozdravuji Vás všechny na domácí výuce a děkuji dětem za plnění úkolů. 



Posílám Vám dnes už poslední týdenní zadání úkolů. Od 22.6. se podívejte na videa 

vztahující se k učivu, opakujte z učebnice a chystejte se na prázdniny. Známky a hodnocení 

uzavřu a doufám, že budete s hodnocením v druhém pololetí spokojeni. Zohlednila jsem 

hodnocení z února a března a přihlédla k Vaší práci v době karantény. 

 

Dokončete si prosím kapitoly o římském císařství a rozdělení římské říše. Tím bychom 

prakticky dokončili plán učiva pro letošní školní rok. V září budete vše opakovat, tak si 

schovejte sešity, učebnice budete mít ještě po celé září. 

 

 

II.  Přečtěte si v uč. na str. 105 až 112 o římském císařství a zániku 
 římské říše.                                          

 

III. Zapište si do sešitu: 
 

a/ Římské císařství – ze str. 105 / zelený rámeček/ 

b/ Rozpad římské říše  

c/ Křesťanství – str. 122 

IV. Shrnutí – Řím, uč. str. 129/16 až 25 -  p o š l e t e  prosím 
 



 

Přeji hezký konec června, A. Ševčíková 

 

Správné řešení: I.   Capua, místo gladiátorské školy, byl v ní Spartakus 
 

________________________________________________________________________ 

 

Český jazyk 6.B   15.6.-19.6.2020 

Milí šesťáci, 

 už  naposled v tomto školním roce zasílám úkoly. 

Kdo nechodí na konzultace do školy, zkontrolujte si všechny úkoly a jejich řešení.  

Těším se na vás v září !!! Odpočívejte o prázdninách a nabírejte nové síly. Dávejte na sebe 

pozor a usmívejte se. Smích léčí. 

Nyní poslední řešení:  

  

 

Mějte se hezky a v září  nashledanou! 

Vaše češtinářka Laštůvková 



 

 


