
MATEMATIKA (18.5.- 22.5.) 

Zdravím všechny holky a kluky, 

   děkuji všem, kteří jste pilní a svědomitě plníte zadané úkoly.  Je zřejmé, že výpočty 

objemu a povrchu krychle jste dobře zvládli. Mám z toho velkou radost.  Jen tak dál… 

Někteří z vás mi dokonce zaslali vypracovaný nepovinný úkol-  jednoznačně perfektní práce. 

   Na Teams máte každý týden připravený kvíz. Zajímá vás, kde jste nejčastěji chybovali? 

Bylo to ve dvou otázkách. „ Jaký je objem krychle o hraně 1 dm?“  Řešení: V=111=1 dm 3

nikoli 3 dm 3 .„Jaký je povrch krychle o hraně 1 dm?“ Řešení: S= 6 11= 6 dm 2 nikoli 12 dm 2 . 

 

Kontrola dobrovolného (nepovinného) úkolu : -P.S. str.204/6 b)c) 

 

1.den) DOMÁCÍ ÚKOL (kvádr)-  práci mi, prosím, zašlete nejlépe do 24.5. Děkuji. 

Příklad: Je dán kvádr o rozměrech a= 0,2m , b= 3dm, c=40cm.  

a) Vypočítej objem kvádru. 

 

 

 

b) Urči povrch tohoto kvádru  

(Než dosadíš do vzorců, nezapomeň převést na stejné jednotky…doporučuji na 

decimetry)  

 

 

 

 



Tento týden vás čekají slovní úlohy, ve kterých využijete znalosti o kvádru. Doporučuji si 

udělat náčrtek, do něj poznačit zadané rozměry.  Pak je důležité umět rozlišit, zda se v úloze 

jedná o povrch nebo naopak o objem tělesa. Poté použijete příslušný vzorec a vypočítáte. 

Úlohy zkus vypočítat sám, když si nebudeš vědět rady, použij jako nápovědu přiložené 

řešení. 

 

2.den) P.S. str. 208/1  

             P.S. str. 208/2 

            Řešení:  

 

  

 3.den) P.S. str. 208/3 

               P.S. str.209/5 

Řešení: 



 

 

4.den) P.S. str. 210/8 

 

         DOBROVOLNÝ (NEPOVINNÝ) ÚKOL- pro „rychlíky“ 

           -P.S.str.210/9…pokud to stihnete, pošlete mi řešení.  

 

                                                                   Mějte se krásně. 

                                          Vaše paní učitelka z matematiky K.Šťastná 



Český jazyk  18.5.-22.5.2020 

Zdravím šesťáky, 

Někteří se účastní i online vysílání, chválím a očekávám i další žáky na vysílání. 

Učili jsme se o podmětu a přísudku, základních větných členech. 

Nyní řešení úkolu z minulého týdne:  

 

 

 

Nové učivo:  

Přečtěte si v učebnici českého jazyka str. 112-114 o základních větných členech- podmět a 

přísudek 

Důležité je pochopit, že PO může být vyjádřený (různý slovní druh slova ve větě) nebo 

nevyjádřený( víme z předcházející věty). 

PŘ může být slovesný( vyjádřený plnovýznamovým slovesem- čekal, píše) nebo jmenný se 

sponou ( spona – tvary od slovesa být a stát se, stávat se a jmenná část- pod. Jm. , příd. jm. 

… 

Je zelený, stal se vítězem) . 



Nový úkol!!! 

1- Zkuste si určit PŘ: 

Petr se učí anglicky. 

Výstup byl namáhavý. 

Eva se stala učitelkou. 

Ty se na mě zlobíš? 

2- Napiš podměty a urči, jakým slovním druhem je vyjádřen        učebnice strana 114/ cv. 1 

 

To je vše. Čtěte si z vlastní knihy, příští týden bude úkol z četby. 

 

Těším se na vás, odpočívejte, pracujte v pohodě, posílejte mi vypracované úkoly. 

Laštůvková 

_________________________________________________________________________________ 

zeměpis 6.B. 
učebnicestr.46+47+48    
hydrosféra 
vodstvo na Zemi 
a./pevninská 
b./oceánská 
 
POHYB VODY NA ZEMI (UČ,STR.50+51) 
 
VE TŘECH SKUPENSTVÍCH (VODA , PÁRA, LED) 
MĚNÍ SE PODLE PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK 
 
VODNÍ OBĚH 
ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY 
ODPAŘOVÁNÍ 
VODNÍ TOKY 
 
POHYBY VODY V OCEÁNECH 
1.VLNĚNÍ (VÍTR =PŘÍBOJ) 
2.PŘÍLIV A ODLIV (GRAVITACE MĚSÍCE A ROTACE ZEMĚ) 
3. OCEÁNSKÉ PROUDY (ROTACE ZEMĚ A VĚTRY), JSOU TEPLÉ A STUDENÉ 
 
VSAKOVÁNÍ 
NÁVRAT DO OCEÁNŮ!!!! 

 



 

Fyzika 6, 18. – 22. 5.  

 

Měření teploty 

3 dny budeš 2x denně měřit a zapisovat vlastní teplotu. Použij lékařský teploměr, ten může 

být kapalinový – rtuťový, digitální nebo infračervený – bezdotykový. 

Do tabulky budeš kromě teploty zapisovat i čas měření, druh, typ teploměru a náladu při 

měření pomoci smajlíka. ☺  

Tabulku můžeš zpracovávat ručně i na počítači. Smajlíci jsou volně dostupní na internetu, 

můžeš malovat i vlastní. 

 

Měření je pouze na tři dny, zvýšena teplota, horečka většinou nebývá delší dobu.   

 

Vzory tabulek zasílat nebudu, sami jste si s tím minule poradili skvěle a vytvořili jste pár 

ukázkových pro budoucí generace. 

 

Domácí úkol: do 22. 5. 2020 na email (pridal@1zsspk.cz) zašli tabulku – protokol o měření 

teploty. 

 

Přeji dobrou náladu a nízkou teplotu.    Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

mailto:pridal@1zsspk.cz


 

 

 

 

AJ 6.BC – týden 18.5.-22.5. 

 

Máme tu další květnový týden, milé děti, a já se opět hlásím s dalšími úkoly do 

angličtiny. V uplynulém týdnu jste se měli podívat na videa a naučit se nová slovíčka a 

gramatiku. Cvičení v PS jste mi měli poslat ke kontrole na mail. A nyní k novým 

úkolům. 

 



1) Zopakuješ si a doučíš se slovíčka lekce 4 – všechny části – A, B, C, D, popřípadě se 

znovu podíváš na videa, která jsem posílala minulý týden. 

 

2) Poslechneš si a přečteš článek „Mut goes shopping“ na str.48 a do sešitu vypracuješ 

str.49/2. 

Potom si celý článek přeložíš. Posílám odkaz na poslechy (bude jich více!): 

 

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

 

3) U poslechu zůstaneš a projdeš si str.49/3c,3d 

 

4) K procvičování učiva můžeš použít online practice – máš zde několik částí – 

grammar, vocabulary, listening, pronunciation, test, games – zkus si projít. 

 

5) V PS vypracuješ celou str.39 a pošleš ke kontrole. 

 

Uslyšíme se na online hodině. Těším se na vás.     I. Brázdová 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK – UČIVO OD 18.5.-24.5. 

 

Ahoj děti, posílám vám slíbené řešení z pracovního sešitu Fraus, tak si 

zkontrolujte, zda máte správně doplněno. Na tento týden jsem vám 

nachystala opět testík k zopakování Členovců-Pavoukovců. Kdo má 

možnost, test si vytiskněte a odpovědi pište do testu, kdo tuto možnost 

nemá, napište si zezadu do sešitu nadpisek Členovci-Pavoukovci a pište si 

odpovědi. Příští týden pošlu řešení ke kontrole, jak jste již zvyklí. Zkuste si 

test vždy vypracovat bez pomoci (učebnice, sešitu) stejně jako byste psali 

test ve škole a až nebudete vědět, odpovědi si vyhledejte. Tak se do toho 

pusťte  

  



 

 



 

 

 



 

TEST – ČLENOVCI A PAVOUKOVCI 

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

 

1. Název členovci je odvozen od: 
a) nestejnoměrně článkovaného těla a článkovaných končetin 

b) stejnoměrně článkovaného těla a článkovaných končetin 

c) faktu, že skupina zahrnuje velké množství členů 

d) stejnoměrně článkovaného těla a nečlánkovaných končetin 

 

2. Doplň: 
Pokožka členovců vytváří na svém povrchu pevnou ……………….., která tvoří vnější 

…………….těla. Obsahuje …………… a někdy i uhličitan …………………. 

 

3. Členovci mají otevřenou cévní soustavu. To znamená, že: 

a) se krev volně rozlévá po těle 

b) krev proudí v cévách 

c) krev proudí v cévách, které však mají otvory ve stěnách 

d) krev neustále vytéká z jejich těla a tak ji musí sáním cizí krve často doplňovat 

 

4. Členovci mají srdce: 
a) rourkovité 

b) trubicovité 

c) válcovité 

d) trubkovité 

 

5. Která tvrzení jsou pravdivá: (více správných tvrzení) 
Malpighické trubice a) se podílejí na odstraňování škodlivých látek z těla členovců. 

                                 b) ústí do střeva. 

                                 c) umožňují dýchání. 

                                 d) jsou součástí vylučovací soustavy členovců. 

 

6. Členovci svlékají svou vnější kostru, protože: 
a) se při pohybu snadno odře a není schopna chránit tělo 

b) ji kyselé deště rozpouští a tak je třeba ji obnovovat 

c) potřebují měnit barvu dle prostředí, kde právě jsou (maskování) 

d) neroste a tak se pro rostoucí tělo stává těsnou 

 

7. Přiřaď odpovídající způsob dýchání: 
a) nejmenší členovci               1) žábry 

b) vodní členovci                    2) vzdušnice 

c) suchozemští členovci          3) dýchání celým povrchem těla 

                                                4) plicní vaky 

 

8. Doplň pojmy do diagramu: 

sekáči    pavoukovci     roztoči      vzdušnicovci      korýši      štíři 
 

 



9. Doplň: 

Tělo pavoukovců má dvě základní části: přední ………………. a zadní ………………. 

Celkem mají pavoukovci ……párů končetin. K přijímání potravy slouží ……………, 

hmatovou funkci mají ……………… Ostatní ……….(počet) páry končetin slouží k pohybu. 

 

10. Zakroužkuj ty části těla, které se u křižáka nacházejí na hlavohrudi: 

8 oček      klepítka      snovací bradavky     makadla      kráčivé končetiny 

 

11. Srovnej věty do správného pořadí: 
a) Klepítky vstříkne do kořisti jed. 

b) Rozložený (natrávený) obsah těla kořisti křižák vysaje. 

c) Do pavučiny se zachytí kořist. 

d) Klepítky vypustí do těla kořisti trávicí šťávy 

e) Křižák kořist obalí pavučinou. 

 

12. Vyber správná tvrzení o křižákovi: (více správných možností) 

I) Sameček je větší než samička 

II) K přenosu spermií do samičky používá sameček makadla 

III) Na jaře vylézají z kokonu malí pavouci. 

IV) Po oplození samička utíká, aby ji sameček nesežral. 

 

13. Přiřaď pavoukovce k odpovídajícím tvrzením: 

a) pokoutník domácí               I) Spřádá pavučinu pod vodou. 

b) vodouch stříbřitý                II) Nevytváří pavučinu, loví pomocí končetin. 

c) běžník kopretinový            III) Nedospělí jedinci vytvářejí „babí léto“. 

d) sekáč domácí                     IV) Spřádá pavučiny v rozích místností. 

 

14. Roztoči mají: 

a) tělo rozdělené na hlavu, hruď a zadeček 

b) hlavohruď oddělenou stopkou od zadečku 

c) hlavohruď srostlou se zadečkem 

d) pouze hlavohruď, zadeček chybí 

 

15. Krev suchozemských obratlovců saje u klíštěte obecného: 

a) jen samička 

b) jen sameček 

c) samička, ale pouze když má na zádech samečka 

d) sameček i samička 
 

16. Klíště obecné „čeká“ v přírodě na hostitele na: 
a) listech vzrostlých stromů 

b) trávě a nízkých keřích 

c) zemi 

d) psech a kočkách 

 

17. Vyber pravdivé tvrzení: 
I) Většina štírů žije v Arktické oblasti. 

II) Štíři loví ve dne, v noci zalézají pod kameny. 



III) Většina štírů je býložravá. 

IV) Štíři mají velká makadla v podobě klepet. 
 

18. Kožní nemoc svrab způsobuje roztoč: 

a) zákožka svrabová 

b) svrabice zákožková 

c) zákožník svrabový 

d) svrabovník zákožkový 

 

19. Při svrabu parazitující samice roztoče vrtá chodbičky do kůže, což člověku 

způsobuje: 
a) pálení 

b) svědění 

c) světelné efekty v kůži 

d) zácpu 

 

Jestli máte hotovo, budeme pokračovat další skupinou Členovců a to jsou Korýši. 

Jednoho zástupce Korýšů určitě všichni znáte, je to rak. V učebnici na str. 70-71 si o 

něm přečtěte a poté si zapište zápis do sešitu. 

 
KORÝŠI  
 
Rak říční - CHRÁNĚNÝ  DRUH 
 
Výskyt:  
-čisté potoky, řeky 
-ve dne pod kameny 
-v noci za potravou 
 

Potrava: 
- všežravec 
 
Stavba těla: 
-hlavohruď a zadeček 
-krunýř – vnější kostra (chitin + vápenaté látky), 1 x ročně svlékání-krunýř praskne 
-1pár kusadel u úst, 2 páry čelistí + 3 páry čelistních nožek 
-2 páry tykadel - hmat + čich 
-1. pár kráčivých končetin – klepeta 
-4 páry k pohybu 
-6ti článkový zadeček s ocasní ploutvičkou (každý článek nese 1 pár končetin – přidržování 
vajíček) 
Dýchání – žábra 
Cévní soustava- otevřená, vakovité srdce na hřbetě 
Nervová soustava - žebříčkovitá 
Trávící soustava – ústní otvor, jícen, žaludek, střevo 



Rozmnožování- oddělené pohlaví, přímý vývin 
Schopnost regenerace – doroste klepeto 
 
Rak bahenní, rak kamenáč – CHRÁNĚNÉ DRUHY!!! 
 
Úkol: Na str. 71 se podívejte na obrázky raka bahenního a kamenáče, jaký je mezi nimi 
rozdíl.  
Pro tento týden vše, milé děti. Mějte se moc hezky, zdravím vás! Z. Z. 
 
 

 

 


