
MATEMATIKA (8.6.-12.6.) 

Ahoj holky a kluci, 

Tento týden nás čekají tři nové pojmy. Dozvíte se, co je to střední příčka trojúhelníku, 

těžnice a výška v trojúhelníku. Bude to jednak teorie, ale také rýsování. Nejprve ale budeme 

trochu počítat. 

1.den) TROJÚHELNÍK-výpočty 

   - Počítej samostatně v P.S. str. 219/5 a)b) 

   - pak vyřeš v P.S. str. 219/6 

  - zkontroluj si řešení:  

 

 

 

 

 

2.den) STŘEDNÍ PŘÍČKY V TROJÚHELNÍKU (nadpis si zapiš do sešitu) 



   - uč.G str. 74- přečíst text vpravo pod nadpisem, doporučuji vyzkoušet si činnosti zde 

uvedené 

    - do sešitu poznačit: 

        -náčrtek trojúhelníku + opsat větu vedle něj 

        -Naše zjištění: opsat oranžový text 

        - Z toho vyplývá: opsat oranž. text 

        - Víme, že: opsat oranž.text 

   - vypracovat v P.S. str. 224/2 , nápovědou vám je přiložené řešení 

 

Rada: 

- středy stran hledáme tak, jako bychom rýsovali osy stran (proto ty obloučky- části kružnic), 

- celou osu strany ale rýsovat nemusíš, postačí vyznačit si, kde osa strany protíná úsečku- 

tam je střed dané úsečky 

 

3.den) TĚŽNICE V TROJÚHELNÍKU (nadpis zapiš do sešitu) 

   - uč. G. str. 68- prohlédnout obrázky trojúhelníků a přečíst text na celé straně 

   - do sešitu zapsat: 

                 - modrý text pod obrázky trojúhelníků 

                    - udělat náčrtek trojúhelníku ABC dle učebnice uprostřed str.68, označit si středy      

stran    A 1 , B 1 , C 1 , dále v náčrtku označit těžnice t a ,t b , t c  , průsečík těžnic T 

                    - vedle náčrtku si opište oranžový text 



   - pak v učebnici uprostřed strany 68 pozoruj těžnice v rovnostranném a rovnoramenném 

trojúhelníku 

   - do sešitu si zapiš: Těžnice trojúhelníku se protínají ve dvou třetinách svých délek. 

                                     Platí: AT= 2  TA 1  

                                                BT= 2  TB 1  

                                                CT= 2  T C 1  

- Vypracuj v P.S. str. 226/1 

 

-   Zkontroluj si řešení úlohy: 

 

 

 
 

Poznámka:  

- nejprve najdi středy stran ( pomocí os jednotlivých stran), středy stran označ K 1 ,L 1 , M 1  

         - pak narýsuj těžnice , pojmenuj je:  t k , t l , t m  

         - průsečík těžnic označ T ( jako těžiště) a je to hotovo 

 

4.den) VÝŠKY TROJÚHELNÍKU ( nadpis zapiš do sešitu) 

   - uč.67…přečíst (pozorně) 

  - do sešitu poznamenat: 



            - narýsovat tři trojúhelníky tak, jak vidíte v učebnici nahoře ( ostroúhlý ABC, tupoúhlý 

DGH, pravoúhlý MNO), pojmenovat vrcholy, barevně vyznačit dané výšky CE, HG, 

ON 

            - opsat si modrý text uvedený pod obrázky trojúhelníků 

            -  dále opsat zelený, oranžový a růžový text 

      - prohlédni si dobře tři trojúhelníky uprostřed strany 67, do sešitu si načrtni první 

trojúhelník ABC, vyznač si do něj modré výšky, označ si pravé úhly- obloučky 

s tečkou, pak si zapiš: 

            Platí: Každý trojúhelník má tři výšky. 

           Všimni si: opiš text dole ze str.67 ( viz- všimni si: …….) 

 

           DOMÁCÍ ÚKOL:  Až učivo splníš, informuj mne o tom zprávou- buď na Teams nebo na mail. 

Můžeš vyjádřit „smajlíkem“, jak náročné pro tebe učivo bylo…zda bylo snadné, středně 

těžké nebo obtížné. Potřebujete-li s něčím poradit, napište mi.  

                                              MĚJTE SE HEZKY. 

                            Vaše paní učitelka z matematiky K.Šťastná 

_______________________________________________________________________ 

 

Český jazyk 8.6.- 12.6.2020 

Milé děti, 

už začala konzultace Čj ve škole, proto posílám jen jeden úkol ke zpracování v tomto týdnu. 

Vše si zkontrolujte a dejte do pořádku zadané úkoly. Zpracovány by měly být v sešitech Čj 

nebo na samostatných listech. Kdo mi nezasílal, prosím o vaši kontrolu . Kdo nebude chodit 

na konzultace, měl by posílat vypracované úkoly mailem nebo na Teams, či doručit do školy. 

Jinak nemám jak hodnotit vaši práci za 2. pololetí. 

Nyní řešení z minulého týdne : 

  Učebnice strana 117/cv. 1  

Zúčastnili, ležely, rozkutálely, uzavřely (obě v č. j. rodu středního), podali, šli, pomohli, 

zaběhla, voněly, poletovala (všechna v množném čísle rodu středního), zářily, (jedno v čísle 

množném a druhé v čísle jednotném rodu středního). 



 

PS str. 35/ cv. 1,2 : 

 

 

Nyní nový úkol :  

   Doplňte z PS (pracovní sešit) na straně 36 /cvičení 5a,5b 

        Doplňte koncovky u příčestí minulého- i/y 

 

To je vše, těším se na setkání s Vámi ve škole ! Pilně pracujte a posílejte! 

Vaše učitelka Laštůvková 

 

 

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK UČIVO OD 8.6. – 12.6. 
 
Ahojte šesťáci, 
týden po týdnu plyne jako voda a když se podíváte na datum, blížíme se do cíle. Po týdnu 
vás opět zdravím, děkuji těm, kteří si své povinnosti plní a píší mi, že mají splněno. 



Nejprve si zkontrolujte test Korýši, zda jste pracovali úspěšně a sami se ohodnoťte, jaká 
známka by to tak asi + - byla.  
 
ŘEŠENÍ: 
1. bahenní, kamenáč, říční 
2. noční, čistých 
3. b 
4. II, IV 
5. d 
6. hmatový, čichu 
7. klepeta, 4, ploutvičkou 
8. c 
9. jícen, žaludek, střevo 
10. b 
11. např: garnát, humr, langusta 
12. a – III b- II c – I 
13. b 
 
 Pokud máte zkontrolováno, vrhneme se na třídu Hmyz. K zápisu budete potřebovat jako 
vždy učebnici, jelikož některá slova musíte vyhledat a doplnit. Místo teček ………………….. 
dopiš správný pojem. Už to znáte, jdeme na to 
 
Zápis do sešitu: 
 

Hmyz (uč. str. 76+77) 
-tělo rozlišeno na hl…………, hr………. a za…………….. 
Hlava:  
- 1 pár článkovaných ty……………… 
-ús……… ús……………… - přizpůsobené k druhu přijímané potravy 
-kousací – střevlík, vážky 
-bodavě sací – komár, mšice 
-sací – sosák u motýlů 
-lízací-moucha 
-lízavě sací – včela 
- 1 pár sl………………. očí (každé oko složeno z mnoha složených oček, které společně vytváří 
mo………………… obraz 
Hruď:  
-2 páry bl………………. křídel (brouci – 1 pár přeměněn v krovky) 
- ……(doplň číslo) páry končetin 
 
Rozdělení hmyzu podle způsobu rozmnožování: (uč. str. 78+79) 

a) Hmyz s proměnou nedokonalou (VAJÍČKO-LARVA-DOSPĚLEC) 
Vá……, St………., V……, Pl………, Ro………………… 

b) Hmyz s proměnou dokonalou (VAJÍČKO-LARVA-KUKLA-DOSPĚLEC) 
Bl………, Sí……………, Br…………, Mo…………, Dv………., Bl…………… 
 



1. VÁŽKY 
- dobří letci 
- na hlavě velké nápadné oči 
- v blízkosti vody 
- larvy – n………….. – vodní dravci, spodní pysk přeměněn na m……………. 
- za den uloví hmyz, který je roven dv………………… jejich hmotnosti 

Zástupci:  Vá………. p…………………  
              Ší…………… 
              Ši………………..  
              M………………….  
 

2. STEJNOKŘÍDLÍ 
- 2 páry blanitých křídel stejné velikosti 
- dělí se na: křísy (cikády, pěnodějky) a mšice 
- potrava: rostlinné šťávy 
- parazité rostlin 

Zástupci: Ci…………… se…………………. 
                  Pě………………. 
                  Mš……………….. 
                  Vl………… kr………… 
                  Pu…………  šv………………. 
                  Mo……….. sk………………….. 
 

3. VŠI 
- vnější parazité savců 
- živí se jejich krví 
- srst, vlasy 
- vajíčka – h……… 

Zástupce: V……….dě…………. 
 
Úkol: V pracovním sešitě si vypracujte str. 31, 32 a 33 (kromě cv. 7). Nechte si dařit a 
mějte se hezky!  Z. Z.  
_______________________________________________________________________ 
 

 

 



         

S pozdravem A. Ševčíková 

_________________________________________________________________________________ 

  ZEMĚPIS    

 PŮDNÍ DRUHY A TYPY 

V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU ZVĚTRÁVÁNÍ - VZNIK RŮZNÝCH PŮDNÍCH DRUHŮ 
 
PODLE ZRNITOSTI A VELIKOSTI ZVĚTRALÝCH ČÁSTEČEK SE DĚLÍ: 

1. PŮDY PÍSČITÉ - LEHKÉ 
2. PŮDY HLINITÉ - STŘEDNÍ 
3. PŮDY JÍLOVITÉ - TĚŽKÉ 

PŘEČTI NA STRANĚ 59 A DOPLŇ SI JAK JE TO S ŽIVINAMI A S VODOU???? 
 
PŮDNÍ TYPY. 
PODLE PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK (3x....................) 
 
ZÁKLADNÍ PŮDNÍ TYPY 

1. ČERNOZEMNÍ PŮDY (....................................) 
2. HNĚDOZEMNÍ PŮDY (...................................) 
3. PODZOLOVÉ PŮDY (.....................................)i 



AJ 6.BC – týden 8.6.-12.6. 

 

Od 8.6. probíhá přímá výuka některých předmětů včetně AJ ve škole. Naprostá většina 

žáků 6. tříd je přihlášena a bude docházet na výuku. Z tohoto důvodu již neuvádím 

podrobněji nové učivo. Ve škole budeme opakovat 4. lekci, dovysvětlíme si, co bude 

potřeba a naučíme se stupňovat přídavná jména. Žákům, kteří zůstávají doma, budou 

úkoly a další pokyny zaslány na jejich emaily. 

 

Pravidelné stupňování přídavných jmen 

 

Většina přídavných jmen se stupňuje pravidelně, pomocí přípon nebo opisem. 

 

2. stupeň (komparativ) má příponu  -er  (jenoslabičná nebo dvouslabičná přídavn á 

jména končící na -y) nebo se stupňuje pomocí výrazu more (dvou- a víceslabičná) 

 

3. stupeň (superlativ) má příponu  -est  nebo výraz most + určitý člen the 

 

long – longer - the longest  (dlouhý – delší - nejdelší) 

nice – nicer – the nicest  (pěkný – pěknější - nejpěknější)  

heavy – heavier – the heaviest (těžký – těžší - nejtěžší)  

big – bigger – the biggest  (velký – větší – největší) 

 

difficult – more difficult – the most difficult (obtížný – obtížnější – nejobtížnější) 

 

Nepravidelné stupňování 

 

good – better – the best (dobrý – lepší – nejlepší) 

 

bad – worse – the worst (špatný – horší – nejhorší) 

 

far – farther / further – the farthest / the furthest (daleký – vzdálenější – 

nejvzdálenější) 

 

Zapiš si do školního sešitu a pokus se v tom zorientovat. 

 

 

Fyzika 6, 8. – 12. 6. – hustota - výpočty.  

V tomto týdnu budete někteří chodit do školy, proto necháme bez úkolů z fyziky. Opakujte 

si výpočty!!! V dalším týdnu dáme opět tři. 

Přeji dobrou náladu nejen ve škole a zdravíčko.   Ing. Vladimír Přidal 

 

 

     

 


