
Matematika ( 20.- 24.4.) 

Kontrola dobrovolného  úkolu  (nepovinného)-  P.S. 185/4  

 

Máte to stejně? Super! Chválím! A mám velkou radost. 

 

Učivo matematiky (20.- 24.4.) 

1.) KRYCHLE A KVÁDR ( nadpis zapiš do sešitu) 

- Uč.G str.23 přečíst 

-  Do sešitu zapiš: 

Krychle: -má 6 stěn ( 6 shodných čtverců) 

                - má 8 vrcholů 

                - má  12 hran ( 12 shodných úseček) 

                - náčrt: ( načrtni krychli dle tohoto obrázku, 3 neviditelné hrany přerušovanou čarou) 

                  

 

            (nápověda: přerušované čáry jsou dobře vidět v P.S.189/8) 



Kvádr: -má 6 stěn, 8 vrcholů, 12 hran 

         -podstavou je obdélník nebo čtverec 

        - podstavy může tvořit každá dvojice protějších stěn 

        - náčrt: ( načrtni kvádr- viz uč.23, pokus se dokreslit čárkovaně neviditelné hrany, podobně jako u                                

krychle, pokud to nezvládneš, nevadí) 

 

Objem těles:  ( tento nadpis zapiš do sešitu) 

              - uč. 79 přečíst ( hry a příklady vynechej) 

              - do sešitu zapiš: 

                  Objem tělesa si představíme jako počet jednotkových krychlí, které vyplní těleso.(viz uč.79) 

               Objem kvádru:  V= a   b  c 

                                            Např. Kvádr o rozměrech  2cm, 2 cm, 3 cm má objem  12 cm 3 . 

 

              Objem krychle: V= aa a = a 3  

                                   Např. Krychle o hraně délky 2 cm má objem 8  cm 3 . 

             Jednotky objemu:  1 m 3 , 1 dm 3 , 1 cm 3 , 1 mm 3  

             Základní jednotkou objemu je   1 m 3 . (čti: „1 metr krychlový“) 

                                  
2.) OBJEM KRYCHLE A KVÁDRU- VÝPOČTY 

- P.S. str. 193/1a) 

- P.S. str.193/2 a),d) 

- něco pro „rychlíky“: zbytek strany 193 (výsledky uveřejním příště) 
Řešení: 

 

 

 



 
3.) SLOVNÍ ÚLOHY- krychle a kvádr 

- P.S. str.194/3 

- P.S. str. 193/5 

- Řešení: 

 

 
                         Petr potřeboval více hlíny. 

 

 
 

4.) KRYCHLE A KVÁDR-VÝPOČET NEZNÁMÉHO ROZMĚRU 

-P.S. str. 195/ 7 a) 

- P.S. str. 195/9 

- P.S. 195/ 10a) 

 

Řešení: 

 



 

 
 

 
Milí žáci, 

     až budete mít práci hotovou, napište mi, prosím, jak se vám práce povedla, zda tomu rozumíte a vše 

stíháte. Pokud se dostanete do „slepé uličky“, neváhejte a ozvěte se mi. Těším se na vaše odpovědi. 

                                                                                          Vaše paní učitelka z matematiky   Šťastná 

 

 



 

Český jazyk na týden 20.4.- 24.4.2020 

Dobrý den milé děti ze 6.B, 

je tady nový týden od 20.4. - 24.4.2020 a já mám pro Vás 

 další učivo k opakování. Stíháte všichni? Někteří se mi ještě neozvali a ani nic neposlali. Věřím, že je vše OK.  

 Nejdříve posílám řešení minulého úkolu z PS str. 34 /cv. 1 : 

 

 

 

 

Nyní posílám nějaké nové úkoly : 

Přečtěte si pracovní list, můžete si ho vytisknout a vyplnit odpovědi na zadané otázky nebo napsat odpovědi na 

otázky do sešitu. 

 

  

             Ludvík Středa: Skalka                                                                                                                                

 

„Kdekdo se rýpe v hlíně…,“ trochu jsme s Kateřinou záviděli těm, kteří poctivě šlechtili 

své zahrádky a skalky, a pak padlo rozhodnutí:“pustíme se do toho taky!“ 

Po několika propocených košilích, po několika řádně zmazaných halenkách bylo na 

světě o jednu skalku víc a my jsme si lámali hlavy, co do ní honem zasadit. 



„Děkujeme, babičko!“ „Děkujeme!“ poděkovali jsme radostně babičce Františce, když 

nám jako první dala bílý tulipán, ale babička se polekala. 

„To jste neměly, děti! Za kytky se neděkuje! Kytka, za kterou se poděkuje, zajde!“ 

„Na pověry nevěříme, babičko,“ uklidnil jsem ji i za Kateřinu, ale bílý tulipán nám 

potom doopravdy zašel. Cibulku, ze které rostl, ohryzaly myši. 

Přestože na pověry skutečně nevěříme, byli jsme opatrnější. 

Za fialový vřes, který nám babička dala příště, jsme pro jistotu už nepoděkovali. 

Nepoděkovali jsme ani za polštář rudých netřesků, které nám přinesl děda Josef. 

Nepoděkovali jsme tetě Marii za plazivý barvínek, strýci Jiřímu za alpskou protěž, sestřenici 

Boženě za chundelatou čechravu. Neděkovali jsme zkrátka již nikomu a naše skalka se 

rychle zaplňovala. A my jsme okopávali, vytrhávali, zalévali, přesazovali a ryli, až se skalka 

konečně rozzářila. 

Nemohli jsme se na všechnu tu krásu vynadívat. 

„Nezdá se ti, že ten vřes je fialový jako babiččino večerní vyprávění?“ řekla mi 

zničehonic Kateřina. 

„Máš pravdu,“ rozhlédl jsem se pozorně a ve fialové barvě vřesu jsem opravdu zaslechl 

babiččin hlas. 

„A střapaté listy netřesků jsou jako zednické hromování dědy Josefa, když se mu do 

díla spustí déšť …“ 

„A květy barvínku jsou modré jako oči tety Marie…“ 

„A protěž se podobá zarostlé tváři horolezce strýce Jiřího…“ 

„A čechrava je růžová jako smích sestřenice Boženy…,“ přizvukovali jsme si upřímně, 

až jsem si všiml jasně oranžového kvítku na vysokém stonku. 

„Nevíš, co je tohle? A kdo nám to daroval? Zeptal jsem se Kateřiny.  

Sklopila oči. „To je kuklík… A darovala jsem ti ho já…“ 

Čím déle jsem si květ kuklíku prohlížel, tím víc jsem v něm viděl Kateřinu. Veselou a 

šťastně rozesmátou. 

„Dobře, že jsme si tu skalku zařídili, viď?“  řekl jsem jí místo poděkování. 

A ona udělala jen – hm… 

Ať je nám dobře nebo hůř, sedáváme dnes s Kateřinou nad skalkou. Vždyť tady vlastně 

jsou teď s námi všichni, s nimiž se máme rádi… 

  



                                                (Skřivánek z flétny, ilustroval Stanislav Duda) 

  

  

  

Jméno a příjmení: ______________________   Třída:  _________________ 

  

Ludvík Středa: Skalka 

  

Pracovní list 

1) Co je to povídka? _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2) O čem povídka Ludvíka Středy vypráví? _____________________________ 

________________________________________________________________ 

3) Vyjmenuj postavy, které v povídce vystupují: _________________________ 

________________________________________________________________ 

4) Proč děti neměly za kytky děkovat? _________________________________ 

________________________________________________________________ 

5) Jaké rostliny děti do skalky zasadily? Jakou měly barvu?   

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6) Najdi v textu přirovnání:__________________________________________ 



________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7) Co dětem skalka připomíná? _______________________________________ 

________________________________________________________________Další úkol 

bude na pravopis. V PS vyplňte na str. 33 / cv. 2 a 3 

Zopakujete si číslovky. 

Přeji všem pohodu a klidnou mysl při práci. Ať se Vám daří, hodně zdraví. 

Laštůvková 

PŘÍRODOPIS  – 6.ROČNÍK – UČIVO OD 20. 4. – 26. 4. 
 
ŘEŠENÍ TESTU: KONTROLA PRO VÁS, ZDA JSTE PRACOVALI ÚSPĚŠNĚ 
 
KROUŽKOVCI 

1. b 
2. c 
3.  většinou mořští živočichové, žábry, oddělené pohlaví 
4. a) II, b) III, c) I 
5. ústní, trubice, řitním, humusu 
6. a 
7. I, II, IV 
8. d 
9. c 
10.  a) II, b) III, c) IV, d) I 
11.  b 

 

ÚKOL: Máme již probrané následující kmeny: z jednobuněčných živočichů Prvoky, z mnohobuněčných 

Žahavce, Ploštěnce, Hlísty, Měkkýše a Kroužkovce. Poslední kmen, který nás tento rok čeká, jsou 

Členovci. Nachystala jsem pro vás několik zástupců z daných kmenů a vašim úkolem je zařadit je do 

správného kmene. Kdo si troufne, může zařadit i více (např. hlemýžď zahradní – měkkýši, plži 

atd.)Napište si zástupce pod sebe zezadu do sešitu a doplňte. 

Tasemnice bezbranná –  
Pásovka keřová –  
Afroditka plstnatá –  
Trepka velká – 



Měňavka úplavičná – 
Sasanka –  
Žížala obecná – 
Sépie obecná –  
Ploštěnka mléčná – 
Ústřice jedlá – 
Trypanosoma spavičná – 
Motolice jaterní – 
Roup dětský – 
Loděnka hlubinná – 
Slávka jedlá – 
Palolo zelený – 
Pijavka lékařská – 
Plzák lesní – 
Háďátko řepné – 
Ostranka jaderská – 
Nezmar hnědý – 
Svalovec stočený – 
 

ÚKOL: Jak jsem napsala…začínáme nový kmen – Členovci. V učebnici na str. 66-67 si přečtěte úvod, 

text končí shrnutím v zeleném rámečku na str. 67. Pavoukovce už ne. Dívejte se na obrázky, 

soustřeďte se na rozlišení těl členovců. Poté si zapište do sešitu zápis. 
 

ČLENOVCI 

- tvoří 80 % dnes žijících živočichů 
- tvoří všechny ekosystémy 
- tělo rozlišeno na: hlavu, hruď zadeček, u některých srostla hlava s hrudí – hlavohruď a zadeček 
- vnější kostra obsahuje chitin organická odolná látka, při růstu kostru svlékají 
- nervová soustava – žebříčkovitá 
- cévní soustava – otevřená (krev se volně rozlévá po těle) 
- vylučovací soustava – tzv. malpighické trubice 
- nejznámější – trilobiti – zkameněliny (prvohory) 
- Praha – nejbohatší naleziště trilobitů – Barrandien, objevil ho paleontolog Joachym Barrande 
- zahrnují 3 třídy: 
1. PAVOUKOVCI 
řády: Pavouci, sekáči, roztoči, štíři 
2. KORÝŠI 
3. HMYZ 
 
Pro tento týden vše, přeji všem, ať se práce daří! Mějte se pěkněZ. Z. 
 
_____________________________________________________________ 

Fyzika 6, 20. – 24. 4. 

Měření času 

Tento týden se zaměříme na praktické měření času. 

Čas měříme nejčastěji různými typy hodin, hodinek, mobilů apod. 



Krátké časové úseky měříme za pomoci stopek. Za úkol máte změřit pomoci stopek některé činnosti z běžného 

života. 

Stopky jsou dnes v drtivé většině v digitální podobě, mechanické snad jen na obrázku. Hodiny a tím i stopky jsou 

součástí chytrých hodinek, mobilů, tabletů atd. 

Vlastní práci můžeme rozdělit do 4 kroků: 

1. Start. 

2. Stop. 

3. Zápis. 

4. Vynulování. 

Ve škole vždy zkouším vaši reakční rychlost, často někteří nestihnou začátek, konec, špatně něco mačkají apod. Je to 

docela zábava. Bohužel na dálku to nebude taková psina. 

Domácí úkol: (na email zašli pouze naměřené hodnoty, s uvedením jednotek) 

1. Za jak dlouho přejdeš ze svého pokoje do kuchyně a zpět? 

2. Jak dlouho ti trvá ohřát k varu litr vody? (Na sporáku nebo v rychlovarné konvici.) 

3. Kolik času ti zabralo tento týden studium fyziky? 

Přeji pohodu a hlavně pevné zdraví.     Ing. Vladimír Přidal 

 

DĚJEPIS 6.B /6.úkol/ 

 
Zdravím Vás všechny a děkuji všem žákům za zaslané úkoly a za jejich plnění. 
 
Dnes bychom si připomenuli učivo o řecko-perských válkách. Jak jste se minule  
dověděli, Řeky usazené v Malé Asii začali ohrožovat Peršané a maloasijští Řekové se  
proti jejich nadvládě vzbouřili. 

1. V uč. si přečtěte o řecko-perských válkách na straně 71. 
2. Proveďte si zápis do sešitu formou osnovy: 

a/ bitva u Marathónu 
b/          u Thermopyl 
c/          u Salamíny 
d/          u Platají 

3. Pusťte si videoprogram: https://edu.ceskatelevize.cz/bitva-u-marathonu-a-jeji-vyznam-
5e44197717fa7870610ed733 
4. Napište krátkou osnovu tohoto příběhu a pošlete prosím /budu hodnotit/! 
5. Odpovězte si  ú s t n ě   uč. str. 72/1 až 9 /správné odpovědi dole/ 

 
         Vydržte, s pozdravem A. Ševčíková 
 

Správné odpovědi: 72/1-9 
 
1-Řeckem  
2- Persií 
3- Marathónu 
4- Salamíny 
5- Platají 
6- Thermopyl 
7- Marathónu 
8- maratónský běh 
9- Řeků 

https://edu.ceskatelevize.cz/bitva-u-marathonu-a-jeji-vyznam-5e44197717fa7870610ed733
https://edu.ceskatelevize.cz/bitva-u-marathonu-a-jeji-vyznam-5e44197717fa7870610ed733


AJ 6.BC – týden 20.4. - 24.4. 

 

Ahoj šesťáci, zdravím vás všechny v dalším týdnu našeho samostudia. Doufám, že jste všichni pilně 

studovali novou slovní zásobu, abyste neumřeli hlady a žízní a dokázali si říci anglicky o jídlo, až se 

zase budeme moci podívat za hranice naší milované země. Tato lekce vás určitě bude bavit, hlavně ty, 

kdo rádi jedí. 

 

Nejdříve si otevři učebnici na straně 44/cv.1 a také následující odkaz na internetu (audio) 

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

44/exercise 1a a dívej se v učebnici na obrázky, ukazuj, poslouchej a opakuj. Potom si můžeš ke každé 

skupině – meat, fish,… vyjmenovat další slovíčka, která znáš. Následuje cv.2, které si opět pusť 

(exercise 2) a do sešitu zkus vypsat do dvou sloupečků, co mají chlapec a dívka rádi a neradi. Pusť si 

poslech víckrát. Poslední cvičení 3 na této stránce je opět poslech – pusť si exercise 3 a sleduj text v 

učebnici. Potom si text několikrát přečti a zkus si jej přeložit, ať víš, o čem hoši diskutují. Do sešitu si 

napiš odpovědi na otázky, které jsou položené nad textem. Jsou tam dvě. Až budeš mít cvičení ze 

strany 44 hotová, budeš pokračovat v pracovním sešitě. Nedělej vše naráz, rozlož si práci do více dní, 

stejně jako ve škole. 

Příště Ti pošlu správné řešení, abys nemohl opisovat a vše se snažil udělat sám. 

 

Úkol na známky 

Pracovní sešit si otevři na straně 34 – má nadpis Types of food and drink. 

Vy pracuj celou stranu a pošli mi ji ofocenou na můj e-mail. Piš tak, abych vše mohla bez problémů 

přečíst. 

cv.1 – zakroužkuj slovo, které do skupiny nepatří 

cv.2 – všechna slova ze cv.1 (je jich 20) zapiš do správného sloupečku 

cv.3 – prohlídni si obrázky a doplň do textu názvy potravin a pití; dej při tom pozor na  množné 

číslo!!! 

 

Gramatika – zápis do sešitu 

 

Countable  ( C )  and  uncountable  ( U ) nouns   

 
V angličtině rozlišujeme podstatná jména počitatelná (C) a nepočitatelná (U). 

Většina podst. jmen je počitatelná, to znamená, že tvoří množné číslo a v jednotném čísle před nimi 

může stát neurčitý člen (a/an = one):  a table – tables, an apple – apples, a glass of juice – glasses of 

juice. 

Nepočitatelná podstatná jména nemají tvar množného čísla a nemůže před nimi být a/an. 

Jsou to: 

a) látková a hromadná – butter, sugar (sype se), oil (lije se), bread, cheese, smoke, fruit, meat,.. 

b) abstraktní – love, music, work, beauty,… 

c) některá další – například: money, homework, luggage, news, information,…. 

 

V učebnici je vysvětlení na straně 45 / 4, v pracovním sešitě na straně 75 / 4.1 

Vyzkoušej si v učebnici na straně 45 cvičení 4b. Správné řešení Ti opět pošlu příště. 

 

Kdo by měl pocit, že má z angličtiny málo práce, může použít následující odkaz na project a procvičit 

si část této lekce online. Však už to znáte. 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4 

 

Enjoy your work and good luck. Don‘t worry, be happy!             I. Brázdová 

 

ZEMĚPIS- opakování učiva 

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


 

 

 

 

                                                                                                        


