
 

MATEMATIKA – 6.ROČNÍK ( 27.4.-30.4.) 

 

Kontrola dobrovolného (nepovinného) úkolu: ( P.S. 193- dokončit zbytek strany ) 

P.S. 193/1 b)c) 

 

P.S. 193/ 2 b)c)d)e) 

 

 

Máte někdo stejné výsledky? Určitě se mi ozvěte...uděláte mi velkou radost! Vaše úspěchy si eviduji. 

Upozornění:  U úlohy v P.S. 185/5 bylo naznačeno řešení čerchovanými  čarami (čárka tečka)…tyto osy souměrnosti  

si ale, prosím,  vyznačte ve svém sešitě plnou čarou . Děkuji za pochopení. 



MATEMATIKA- UČIVO ( 27.-30.4.) 

 

Milí žáci,  

        začneme samostatnou prací. Budu chtít, abyste mi některé označené úkoly zasílali vypracované zpět.  

Nabízí se využít komunikaci přes Office 365.  Zkusili bychom od 27.4. online vysílání. V matematice bychom 

využili tohoto prostoru ke konzultacím učiva.  

 

1.den)  SAMOSTATNÁ PRÁCE:  

Vypracovanou samostatnou práci mi, prosím, zašlete nejlépe do 3.5. Využívejte k tomu ten školní Teams 

nebo mailovou komunikaci na mou e-mailovou adresu. Děkuji. 

 

Vypočítej, výsledek uváděj vždy v základním tvaru:  

a)  35 0 24‘ + 48 0 13‘ = 

 

b)  45 0 27‘ + 54 0 39‘ = 

   

c) 110 0 45‘ - 73 0 18‘ = 

 

 

d) 87 0 38‘ - 26 0 50‘ = 

 

 

 

2.den)  JEDNOTKY OBJEMU-PŘEVODY  (tento nadpis zapiš do sešitu) 

    - učivo je pěkně popsáno v uč.G str. 79 dole a str. 81…přečíst - porozuměli jste? 

   - do sešitu zapiš: víme:   1 m= 10 dm 

                                  tedy     1 m
3

=10 ּ 10 10=1000 dm
3

  (počet nul se ztrojnásobil ) 

                             obráceně:    1 dm
3

=  0,001 m
3

   (všimni si: 3 desetinná místa ) 

 

- Dále si do sešitu  přepiš schéma převodů jednotek ( s obloučky)tak,  jak to vidíš v uč.81 nahoře. 

(připomínám:  při převodu jednotek „přes více obloučků“ buď  sčítáš počet nul nebo sčítáš  počet des.míst) 

- Ukázka převodů (sleduj schéma a zapisuj do sešitu): 

                   8,4 m
3

= 8.4 1000=8 400 dm
3

     (des.čárku jsme posunuli o 3 des. místa doprava) 

                   5 dm
3

= 5  1 000 000= 5 000 000 mm
3

 



                   0,529 m 3 = 0,529  1 000 000 000= 529 000 000 mm 3      (des. čárku jsme posunuli o 9 des.míst doprava) 

                  8 500 mm 3 = 8 500  0,001 = 8,500 cm 3 =8,5 cm 3            ( oddělili jsme 3 des. místa) 

                  9 000 000 cm 3 = 9 000 000  0,000 001 = 9 m 3              (oddělili jsme 6 des. míst) 

                 4,2 dm 3 = 4,2  0,001= 0,0042 m 3                           (posunuli jsme des. čárku o 3 des. místa doleva) 

 

3.den) PŘEVODY JEDNOTEK OBJEMU 

           - za pomoci schématu převáděj v P.S. str. 198/3, tady máš výsledky ke kontrole : 

      

 

 

    4.den)  DALŠÍ JEDNOTKY OBJEMU   (tento nadpis zapsat do sešitu) 

                 - Uč. G str. 81 uprostřed…přečíst 

                - do sešitu zapiš: 

                  Dalšími jednotkami objemu jsou: hl, l, dl, cl, ml. (čteme: hektolitr, litr, decilitr, centilitr, mililitr) 

                  Pamatuj:   1 hl = 100 l              1 l = 10 dl              1dl= 10cl             1cl = 10 ml 

                                     1 l = 0,01 hl            1 dl = 0,1 l              1 cl = 0,1 dl         1 ml = 0,1 cl 

                 Z toho vyplývá:  1 l = 100 cl     ( opačně:  1 cl = 0,01 l ) 

                                              1 l = 1000 ml      (  opačně:  1 ml = 0,001 l )          

                                     

               PAMATUJ:     1 l = 1 dm
3

 

                                       1 ml = 1 cm
3

 

                                       1 m
3

= 10 hl     ( opačně:   1 hl = 0,1 m
3

) 

- Tyto znalosti vyzkoušej využít  k řešení  cvičení v P.S. str. 198/ 7 

 



 

 

 

Na závěr dobrovolný  (NEPOVINNÝ) úkol pro „rychlíky“: 

- P.S. str.198/5   (výsledky budou příště) 

 

Děkuji všem za spolupráci. Mějte se moc hezky. 

                                                                Vaše paní učitelka z matematiky Šťastná 

Čj  27.4.-1.5.2020 

Zdravím Vás milé děti, 

máme zde nový týden a zasílám nové úkoly. Někteří využíváte komunikaci přes Office 365, jak bylo zasláno Vaší třídní 

paní učitelkou. Zkusili bychom od 27.4. online vysílání. Budu chtít, abyste mi některé úkoly zasílali vypracované zpět. 

Využívejte k tomu ten školní Teams nebo mailovou komunikaci na mou e-mailovou adresu. 

Nyní posílám a opravte si úkoly z minulého týdne. 

 ________________________________________________________________ 

 Ludvík Středa: Skalka 

 Řešení 

 1) Co je to povídka? 

 Povídka je kratší literární dílo. Mívá jednoduchý děj a vystupuje v ní méně postav. 

 2) O čem povídka Ludvíka Středy vypráví? 

 Vypráví o dvou dětech, které si založily skalku. S každou vysazenou květinou si spojily příběh osoby, od 

které rostlinku dostaly. 

 3) Vyjmenuj postavy, které v povídce vystupují: 

 Dvě děti (Kateřina a autor), babička Františka. 

 4) Proč děti neměly za kytky děkovat? 

 Protože podle pověry kytka, za kterou se poděkuje, zajde. 

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

 Bílý tulipán, fialový vřes, rudý netřesk, modrý barvínek, alpskou protěž, růžovou čechravu, oranžový kuklík.  

 6) Najdi v textu přirovnání: 

 - vřes je fialový jako babiččino večerní vyprávění 

 - střapaté listy netřesku jsou jako zednické hromování dědy Josefa, když se mu do díla spustí déšť 

 - květy barvínku jsou modré jako oči tety Marie 



 - protěž se podobá zarostlé tváři horolezce strýce Jiřího 

 - čechrava je růžová jako smích sestřenice Boženy 

 7) Co dětem skalka připomíná? 

 Skalka dětem připomíná všechny blízké. 

   

  Další řešení- PS str. 33 /cv. 2,3 

              

Nyní nová zadání : přečtěte, opište a doplňte vhodná slovesa. 

Jazykové prostředky vypravováníD Doplňte do vět vhodná 

slovesa v náležitém tvaru:1. Děti            okolo ohně a špekáčky. 2. Závodní 

automobily              na startu. 3.              výstavku svých nejhezčích 

výkresů.4. U psí boudy      převrácená miska na jídlo. 5. Kočka           na 

větvi jabloně.6. Dědeček          na své dávné přátele. 7. Do okenních 

tabulí           déšť. 8. Malé letadlo          na rozjezdové dráze letiště.9.              

do zoologické zahrady a nejvíce se nám      opice a šelmy.10. V trávě              

housata. 11.             v knihovně dvě dobrodružné knížky. 12. Květa            

mamince s úklidem. 

Vypracujte na Teams nebo pošlete na mail. Laštůvková 



PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK – UČIVO OD 27. 4. – 3. 5. 
 
Minulý týden jsem vám zadala úkol, ať si vyzkoušíte zařadit následující druhy probraných kmenů a kdo si 
troufne, tak i dále do skupin. Zde máte řešení, zda jste pracovali úspěšně 
 
Tasemnice bezbranná – ploštěnci, sk. tasemnice 
Pásovka keřová – měkkýši, sk. plži 
Afroditka plstnatá – kroužkovci, sk.mnohoštětinatci 
Trepka velká – prvoci, sk. nálevníci 
Měňavka úplavičná – prvoci, sk. kořenonožci 
Sasanka – žahavci, sk. sasanky 
Žížala obecná – kroužkovci, sk. opaskovci 
Sépie obecná – měkkýši, sk. hlavonožci 
Ploštěnka mléčná – ploštěnci, sk. ploštěnky 
Ústřice jedlá – měkkýši, sk. mlži 
Trypanosoma spavičná – prvoci, sk. bičíkovci 
Motolice jaterní – ploštěnci, sk. motolice 
Roup dětský – hlísti 
Loděnka hlubinná – měkkýši, sk. hlavonožci 
Slávka jedlá – měkkýši, sk. mlži 
Palolo zelený – kroužkovci, sk. mnohoštětinatci 
Pijavka lékařská – kroužkovci, sk. opaskovci 
Plzák lesní – měkkýši, sk. plži 
Háďátko řepné – hlísti 
Ostranka jaderská – měkkýši, sk. plži 
Nezmar hnědý – žahavci, sk. polypovci 
Svalovec stočený – hlísti 
 
Úkol: V učebnici na str. 67-68 si přečtěte Pavoukovce, poté si zapište zápis do sešitu.  

Dobrovolný úkol pro ty, co rádi kreslí - můžete si nakreslit obr. pavouka ze str. 67 i s popisem. 

 

Zápis do sešitu: 

PAVOUKOVCI  
řády:  1. Pavouci 

2. Sekáči 
3. Roztoči 
4. Štíři 
 

1. PAVOUCI 

- nejznámější – křižák obecný 
- tělo: 2 části -1. hlavohruď, 2. zadeček(spojené stopkou) 
hlavohruď: - 6 párů končetin, z toho 1.pár – klepítka(příjem potravy) 
                              2. pár -  makadla (hmatová funkce)  
            3. – 6. pár – kráčivé končetiny 
                       - 8 jednoduchých oček 
  
zadeček: vespod snovací bradavky, do nich ústí snovací žlázy – vylučují tekutinu, která na vzduchu tuhne – pavučina 
pozn. – nemusíte si ji zapisovat.Tkaní pavučin je instinkt  - nevědomá činnost př. ptáci odlétají do teplých krajin, 
medvěd v zimě spí, savci sají mateřské mléko 

 

Trávicí soustava 

-mimotělní trávení 

 



Dýchací soustava 

-plicní vaky po stranách zadečku 

 

Vylučovací soustava 

-kanálky – tzv. malpighické trubice – odvádějí odpadní látky do střeva, pak s nestrávenými zbytky řitním 

otvorem ven 

 

Nervová soustava 

-žebříčkovitá 

 

Pohlavní soustava 

-oddělené pohlaví 

-samečci menší než samičky, po oplození ho samička sežere 

-samička klade až 600 vajíček, obaluje je pavučinou, vzniká kokon (zámotek z pavučiny) 

-vývin přímý 

 

Zástupci: 

 

Úkol:V učebnici na str. 68 máte uvedené 4 tučně vytištěné zástupce pavouků. Vašim úkolem bude 

vypsat si je pod sebe a uvést ke každému jednu informaci, která vás při čtení textu zaujme. Pokud 

znáte i jiné druhy pavouků, budu ráda, když si je také zapíšete. 

Pro tento týden vše. Děkuji těm, kteří mi napsali na mail, že mají splněno. Mějte se hezky!  Z. Z. 

 

 

DĚJEPIS 6.B /7.úkol/  23.4 . 

 
Přeji všem žákům i rodičům pěkný den a děkuji dětem za odeslané úkoly. Chválím ty, kteří pečlivě a 
samostatně s pomocí všech dostupných materiálů pracují a snaží se...V hodnocení na konci školního roku 
budu k jejich práci přihlížet! 
 
Tento týden se zaměříme na období po řecko-perských válkách. V uč. o tom pojednává kapitola na str.73-
74. 
 

I.  Práce s učebnicí: přečtěte si prosím tyto stránky /73-74/, ukažte místa na mapě  
 str. 71 

II.  Proveďte do sešitu  k r á t k ý  zápis /osnovu/.  
a/ První zápis ode mě - můžete, ale nemusíte opsat: 

 
Rozkvět Athén po řecko-perských válkách 

 
1.  Athény nejbohatší městský stát  Řecku /silné loďstvo, rozvoj obchodu, řemesla/ 
2. Athény za vlády státníka jménem Perikles: 

zvelebení města 
Akropolis 
Parthenon 

3.  Vznikl athénský námořní spolek- zabezpečení měst. státu proti nepřátel. vpádům 
           b/ zápis dalšího tématu zkuste sami a  p o š l e t e  prosím, dejte si záležet, někteří  
               nedbají na grafickou úpravu písemností, což je také důležité.. 
III.      Samostatná práce - odpovězte na otázky 1-5/ str.74, můžete  ú s t n ě /správné  
          odpovědi dole/ 
 
Snad to zvládnete dobře, A. Ševčíková 

 
 



Název školy ZŠ Zlonice, okres Kladno

Adresa školy Komenského 305, Zlonice

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3655, Moderní škola

Číslo materiálu v sadě VY_32_INOVACE_03_01_20

Předmět dějepis

Téma (název prezentace) Aténský námořní spolek a peloponéská válka

Autor Mgr. Věra Nídrová

Metodický popis (anotace)

Prezentace pro 6. ročník je určena pro práci na interaktivní 

tabuli, nebo PC. Seznamuje žáky s vývojem Řecka za Perikla. 

Seznamuje s Aténským válečným spolkem a peloponéskou 

válkou. Mapa válek je umístěna na snímku 8. Snímky 5 a 6 

ilustrují probíranou látku. Závěrečné cvičení  na snímcích 

9 – 25 slouží k procvičení a zopakování probrané látky.

Zároveň procvičuje čtení s porozuměním a logické myšlení. Při 

kliknutí na správnou odpověď postupuje žák o jeden snímek 

dál. Chybná odpověď zmizí. Odpovědi doprovázejí zvukové 

efekty.  

                  

Fyzika 6, 27. – 30. 4.  

Teplota  

Celou teorii o této fyzikální veličině nebudeme probírat, zaměříme se na základní informace.  

Zápis této fyzikální veličiny je:  

T = 26 ºC  

Značka, hodnota a jednotka.  

Podle určení, použití máme teploměry například: lékařský, akvarijní, pokojový, venkovní, laboratorní, atd.  

Podle jejich konstrukce, principu měření máme teploměry: dilatační - kapalinový a bimetalový, odporový - 

digitální, bezkontaktní – infrateploměry.  

Na světě se používají různé teplotní stupnice. U nás stupně celsia °C, jinde stupně kelvina °K a ještě dál 

stupně farnhaita °F.  

Existují převodníky, aplikace mezi nimi, hlavní hodnoty jsou:  

0°C = 273,15 °K = 32 °F,  

100°C = 373,15 °K = 212 °F.  

Ve svém pracovním sešitě pomoci internetového vypiš strany 47 a 48. Domácí úkol: na email 

(pridal@1zsspk.cz) zašli tajenku ze cvičení 6 na straně 48.  

Přeji sluníčko a hlavně pevné zdraví. Ing. Vladimír Přidal  

 



AJ 6. BC – týden 27.4. - 1.5. 

 

Uběhl další týden a pomalu se nám blíží konec dubna. Minule jsme procvičovali počitatelná a 

nepočitatelná podstatná jména a dnes budeme pokračovat. Nejdříve posílám slíbené řešení minulých 

úkolů z učebnice. 

Str.44/2 – 1) likes: fish, salmon, vegetables, tomatoes, lettuce, chicken, orange juice, coffee 

        dislikes: meat, beef, lamb, tea 

       2) likes: cheese, pasta, eggs, meat, pork, grapes, lemonade 

        dislikes: fish, fruit, oranges, satsumas, bananas, tea, coffee 

Str.44/3 – 1) Conor has got two sandwiches (one with ham and one with cheese), an apple, orange  

 juice and a banana in his lunchbox. 

      2) Because Jake is hungry and Conor gives him his cheese sandwich (and maybe his   

 banana, too). 

Str.45/4b – countable (C)  uncountable (U) 

  tomatoes  lemonade fish 

  vegetables  beef  tea 

  sandwiches  coffee 

  oranges  chicken 

  bananas  fruit 

  apples   meat 

  eggs   rice 

  beans   tuna 

Pro zopakování: 

- podstatná jména, která mají jednotné i množné číslo, jsou počitatelná 

- tato podstatná jména mají v jednotném čísle před sebou člen a/an 

- podstatná jména, která mají pouze jednu formu, jsou nepočitatelná 

- tato podstatná jména nemají před sebou člen 

 

Nyní si vyzkoušej v učebnici na straně 45 cvičení 6b – napiš do sešitu číslo věty + člen nebo pomlčku, 

pokud tam člen není (např.: 1 -, 2 an, …) - správné řešení pošlu příště. 

V PS si vypracuj stranu 35/ 4 (pokud máš možnost poslechu), 5, 6. Kdo chce, může mi poslat ke 

kontrole, aby se ukázal, jak už vše bravurně zvládá. Když to bude mít dobře, dostane ode mne 

jedničku. Jinak vám příště opět pošlu řešení. 

A nyní již k novému učivu. Posuneme se o kousek dál. 

 

NOVÉ!!!! Zapiš si do sešitu!!! A pokus se zapamatovat. 

 

- nepočitatelná podstatná jména (U) používají místo členu a/an slovo some ( znamená to „nějaký“) 

- např.: 

  some cheese, some tuna, some butter, some fish, some juice, …. 

- v otázce a záporu se nám some mění na any (nějaký, v záporu v českém překladu „žádný“) 

- např.: 

  Do you want any milk? - Chceš mléko? (nějaké mléko na pití) 

  Would you like any ice cream? - Dal by sis nějakou zmrzlinu? 

  Have you got any bread? - Máš nějaký chléb? 

  We don‘t have any fruit. - Nemáme žádné ovoce. (Měli bychom nakoupit.) 

  My mum doesn‘t drink any alcohol. - Maminka nepije žádný alkohol. 

  I didn‘t buy any dog food. - Nekoupil jsem žádné psí žrádlo. 

  

K procvičení starého i nového učiva:  PS str. 36 / 1, 2, 3 

Vše si rozlož do více dnů, nedělej vše najednou. I ve škole máš 3 hodiny týdně.        I. Brázdová 

______________________________________________________________ 

 

Zeměpis: opakování učiva 


