
AJ 6BC – týden 11.5. - 15.5. 

Zdravím všechny žáky 6.B a 6.C a hlavně ty, co se mi dosud (od poloviny března) 

neozvali s žádným domácím úkolem. Zkuste to napravit. Než si zadáme novou práci, 

předkládám řešení minulých úkolů pro kontrolu pro ty z vás, kteří jste se nezúčastnili 

online výuky. Měli jste něco z učebnice a něco z pracovního sešitu. Měli jste si zapsat a 

naučit nová slovíčka k části 4B, přečíst si a přeložit článek/pohádku,…. 

Řešení úkolů z minulého týdne: 

uč. str.46/1b – meat: ham, sausages; fruit: lemons; vegetables: cabbage, carrots, onions, 

potatoes, mushrooms; drinks: water, milk, wine; others: bread, sugar, cream, salt, pepper, 

butter, yoghurt 

uč. str.47/3a – 1) any, 2) any, 3) some 

PS str.37/4(poslech) – ham/no, butter/no, milk/yes, coffee/yes, yoghurt/no, sugar/no 

PS str.37/5(poslech) – 3) No, they haven‘t got any ham. 4) No, they haven‘t got any butter. 

5) Yes, they have got some milk. 6) Yes, they have got some coffee. 7) No, they haven‘t got 

any yoghurt.  

8) No, they haven‘t got any sugar. 

PS str.37/6 – 2) a, 3) some, 4) some, 5) some, 6) any, 7) an, 8) any, 9) any, 10) some, 11) any, 

12) any, 13) any, 14) a 

Nové učivo na další týden je zde: 

Naučíme se, jak se anglicky vyjádří v otázce kolik čeho máme a jak na to můžeš 

odpovědět. Do sešitu si zapíšeš: 

How much? / How many? 

U počitatelných (C) podstatných jmen používáme spojení how many. 

How many bananas do we need? - We need 3 bananas. 

How many packets of sweets do you have? - I have 10 packets of sweets. 

U nepočitatelných (U) podstatných jmen používáme spojení how much. 

How much sugar do we need? - I don‘t know. We need some sugar. 

How much coffee do you drink every day? - I drink 3 cups of coffee every day. 

Nyní se podíváš na následující videa, při nichž si zopakuješ, co již umíš, a naučíš se 

novou látku. Videa si pusť tak, jak jdou po sobě. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg 

https://www.youtube.com/watch?v=urehttUgO3k 

https://www.youtube.com/watch?v=QbeIFCTy9sU 

A jak vlastně můžeme spočítat to, co je nepočitatelné? Musíme to do něčeho zabalit. A 

tady je potřeba naučit se nová slovíčka. Ta najdeš vzadu v PS na str.83. Naučíš se, jak se 

řekne bochník, plechovka, tabulka, sáček, kelímek, konzerva, gram, litr, plátek,….. 

Můžeš si najít i další ve slovníku nebo na internetu. 

Do sešitu si zapíšeš další část:  

Containers and quantities 

bread – a loaf of bread, milk – a carton of milk, chocolate – a bar of chocolate 

bochník chleba krabice mléka tabulka čokolády 

Podíváš se na následující videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=juCgKo19jZA 

https://www.youtube.com/watch?v=CesRizGUHbY 

https://www.youtube.com/watch?v=D6eXc_Zi5DE 

Až budeš mít zapsáno a splněno, otevřeš si PS a vypracuješ str.38/1,2,3 a hotový list mi 

pošleš! 

Dále budeme procvičovat na online hodině, tak se nezapomeň připojit. 

I. Brázdová 

 

Český jazyk  11. 5. - 15. 5. 

Zdravím všechny, 

začali jsme pracovat v aplikaci Microsoft Teams, která je pro naši práci přehlednější. 

Aby se k nám přidali všichni, je důležité přijmout mail, který jsem rozesílal na vaše 

dostupné adresy.  

V mailu je postup přihlášení a další info. Pokud jste mail nedostali, nemáte internet 

nebo máte problém s přihlášením, pište na capek@1zsspk.cz (604722132). Pro ty, 

kteří nemohou pracovat elektronicky, budou úkoly nachystané v kanceláři školy. Tyto 

pak po splnění odevzdají do poštovní schránky školy. 

https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg
https://www.youtube.com/watch?v=urehttUgO3k
https://www.youtube.com/watch?v=QbeIFCTy9sU
https://www.youtube.com/watch?v=juCgKo19jZA
https://www.youtube.com/watch?v=CesRizGUHbY
https://www.youtube.com/watch?v=D6eXc_Zi5DE
mailto:capek@1zsspk.cz


Přehled učiva bude v sekci soubory, úkoly k vypracování v sekci zadání, v sekci 

příspěvky si můžete psát (slušně-všechno vidím ) se svými spolužáky, se kterými 

nemůžete sdílet školní lavice. Navštěvujte Team, Outlook a Kalendář alespoň 1 x 

denně.  

Termín on - line vyučování vám přijde na mail (14.5. 2020 v 10:00), po přečtení 

zprávy se uloží do kalendáře, odkud se také můžete připojit.  

Pokud nemůžete připojit soubory nebo se nemohou v daném úkolu nahrát, zvolte jiný 

prohlížeč (Google Chrom,  Mozilla Firefox, Opera). Pokud nebude mít někdo z vás 

možnost pracovat na počítači, budu mu úkoly zadávat písemně. Úkoly je povinen 

vyzvednout v kanceláři školy a vypracované vhodit do poštovní schránky školy, která 

je umístěná na budově školy. Pro kontakt pište na mail uvedený výše. 

Za obrazovkou bude Eduard Čápek :-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dějepis 6. C 

17. lekce 

Ovládnutí Apeninského poostrova 
 1) Víš, kdo byli rodiče Romula a Rema? 

 Čti na straně 89. Matka Rhea Silvia, otec bůh války Mars. Po otci měli božský původ. 

 

 2) V Římě žili patriciové     a     plebejové. 

 Zkus těchto pět tvrzení připsat ke každé skupině tak, aby v každém sloupci byla 3 tvrzení. 

 vlastnili půdu 

 pracovali na poli 

 byli urození 

 pracovali jako řemeslníci nebo obchodníci 

 měli povinnost sloužit ve vojsku 

 3) V učebnici si najdi na straně 88 mapku a pozoruj ji. Co z ní vypozoruješ? Zkus říct ano  x  

ne. 
 *Apeniský poostrov má tvar kozačky, která nakopává Sicílii.  

 *Žili zde i Řekové. 

 *Na severu žili Etruskové. 

 *Ve středu Itálie italické kmeny. 



 *Kolem Říma Latínové. 

 *Na Apeninském opoostrově žili i Keltové. 

 Jediná odpověď ne je u posledního tvrzení. Pokud najdeš mapku na straně 94, najdeš Kelty 

na severu Itálie. 

 4) Řešení doplňovačky strana 93: 1 republikou, 2 úřeníci, 3 konzulové, 4 senát, 5 na lidovém 

shromáždění, 6 práva, 7 tribunů, 8 veta, 9 zakazuji, 10 z 12 desek 

  5) Přečti si text v učebnici strana 94 – 95. Do sešitu si zapiš: 

 

 Ovládnutí Apeninského poostrova  
 

 1) Boje s Kelty (Galy) 
 

 2) Dobývání a rozšiřování území 

 ROZDĚL A PANUJ 
  ovládnutí středu poloostrova 

  ovládnutí etruského území a italských měst na jihu 

 

 3) Rozvoj řemesel a obchodu 
  mince assy 

 

 4) Římská armáda 
 -vojákem od 17 let 

 -legie 

 -ze svobodných občanů ---> žoldnéři (bojují za plat) 

 -vojenská služba 16 – 20 let 

 

 * Kolik mužů měla legie? 

 * Římané bojovali na souši, nebo na moři? 

 * Co měl římský těžkooděnec? 

 

 Vyplň doplňovačku strana 95, přečti žlutý rámeček. 

Dějepis 6. C 

18. lekce 

Řím – letopočty 
 1) Řešení doplňovačky strana 95: 

1 Keltové (Galové), 2 Apeninský poloostrov, 3 řecká, 4 Kelty, 5 armádě, 6 občan, 7 půdu, 8 

čest, 9 legie 

 2) Řešení rozdělení mezi patricie a plebeje: 

 - patriciové – vlastnili půdu, byli urození, měli povinnost sloužit ve vojsku 

 - plebejové – pracovali na poli, pracovali jako řemeslníci nebo obchodníci, měli povinnost 

sloužit ve vojsku 

 3) Zápis důležitých dat 

 Obrať sešit a pod letopočty k Řecku si napiš letopočty k Římu. Sešit si uschováš pro příští 

rok na opakování 

 

  ŘÍM 

 př. n. l.  
 1 000  příchod italických kmenů 

   753  založení města Říma podle pověsti 

   510  vyhnání posledního etruského krále,vznik republiky 



   146  porážka Kartága, 

  podmanění Řecka a Makedonie Římem 

 73 – 71 Spartakovo pvstání 

  44  zavraždění Caesara 

  n. l. 
 313  povoleno křesťanské náboženství 

 395  rozpad říše římské na západní a východní (ZŘŘ a VŘŘ) 

 476  zánik západořímské říše 

 

 Opakuj si 

___________ obyvatelé na severu Itálie 

___________ obyvatelé ve středu Itálie 

___________ obyvatelé v okolí Říma 

___________ obyvatelé na jihu Itálie 

___________ římská vojenská jednotka 

___________ původ posledního římského krále 

___________ název poloostrova, na němž se nachází Itálie 

___________ název římských peněz 

___________ jiný název pro Kelty 

___________ úředník římské republiky volený na 1 rok 

___________ rada starších 

___________ řeka, na které se rozprostírá město Řím 

___________ plebejští úředníci s právem veta 

___________ co znamená veto 

___________ z čeho vzniklo slovo republika 

 

vybírej – legie, Etruskové, Řekové, Latínové, Galové, res publica (věc veřejná), senát, 

zakazuji, assy, Tiber, tribuni lidu, Italikové, Apeninský, konzul 

 

 

Fyzika 6, 4. – 15. 5. (práce je na dva týdny) 

Teplota 

7 dnů budeš 2x denně měřit a zapisovat venkovní teplotu. Můžeš použít venkovní teploměr, 

meteorologickou stanici, pokud nemáš tak údaje z mobilu nebo internetu. 

Do tabulky budeš kromě teploty zapisovat i čas měření, místo měření a meteorologickou 

značku pro počasí.  

Tabulku můžeš zpracovávat ručně i na počítači. Meteorologické značky počasí jsou volně 

dostupné na internetu. 

Protože měření je dlouhodobější, na 7 dnů, nebudeš tento týden zasílat úkol. Jeho 

odevzdání je tedy do 15. května 2020.  

Některé tabulky z let minulých: 



 

 



 

Domácí úkol: do 15. 5. 2020 na email (pridal@1zsspk.cz) zašli tabulku – protokol o měření 

teploty. 

Přeji úsměvy při učení a hlavně zdraví.    Ing. Vladimír Přidal 

Matematika (11.5.-15.5.) 

Milí žáci,  

     děkuji všem, kteří jste mi odevzdali vypracovaný domácí úkol.  Slouží mi jako zpětná 

vazba, jak jste učivo pochopili. Mám radost, že učivo obecně zvládáte.   Někdo je samostatný, 

někomu z vás pomáhá rodič či jiný hodný člověk, tak mu nezapomeňte poděkovat.  Mohou 

nastat situace, kdy si s učivem nevíte rady…určitě mě kontaktujte a potíže vyřešíme. K tomu 

navrhuji využít právě M-online hodinu.  M-Online hodina je hodinou konzultační, tedy v tuto 

dobu jsem vám-žákům k dispozici, abych vám poradila při případných nejasnostech v učivu.  

Je na zvážení každého žáka, jestli tuto možnost využije.  Na uvedenou on-line hodinu vám 

připravím kvíz nebo jinou matematickou "rozcvičku", kterou si můžete dát hned nebo později 

…jak vám čas dovolí.  

    Kvíz či jinou matematickou „rozcvičku“ najdete v Zadání na Teams…nemusíte mít obavy, 

není to na známky.  Ale je to dobrá zpětná vazba pro vás, jak na tom jste se znalostmi. Minule 

nejvíce z vás chybovalo v otázce: „ Jaký je objem krychle s hranou 2 cm?“  Pozor:  V= 2 2

2= 8 cm
3
!  Nikoliv  6 cm

3
. Kvíz považujte za matematický trénink. 

Kontrola dobrovolného (nepovinného) úkolu: P.S. str. 207/ test prostorové 

představivosti 

mailto:pridal@1zsspk.cz


Výsledky:  1-N      2-A       3-N     4-N 

                   5-A      6-N      7-A     8-N 

                   9-N     10-A      11-A    12-A 

                  13-A   14-A   15-A   16-A 

                  17-N   18-N   19-N   20-A 

1.den) SAMOSTATNÁ PRÁCE: 

Vypracovanou samostatnou práci mi, prosím, zašli nejlépe do 17.5. Doporučuji využít 

komunikace přes Teams. Děkuji. 

Příklad: Je dána krychle o hraně  a=0,3 dm. 

a) Vypočítej objem této krychle. 

b) Urči povrch krychle. 

(Nezapomeň u výsledku zapsat správnou jednotku) 

 

2.den) POVRCH KVÁDRU ( nadpis zapiš do sešitu) 

               - uč.G str. 24/ síť kvádru- prohlédni a přečti 

                - rozpomeň se, jak se počítá obsah obdélníku…S= a ּb 

                - do sešitu zapiš: 

             Síť kvádru: nakresli si podle učebnice síť kvádru s označením hran a,b,c 

            Vzorec pro výpočet povrchu kvádru: S= 2  (a ּb + b c + c a) 

             Tento vzorec se dá psát zkráceně:     S= 2 (ab + bc + ca) 

 

             Příklad: Vypočítej povrch kvádru o rozměrech hran:  a=2m, b= 3 m, c= 4m. 

                            Řešení:  S= 2  (ab + bc + ca) 

                                          S= 2 (2 3 + 3 4 + 4 2) 

                                           S=2 (6 + 12 + 8) 

                                           S= 2 26 

                                           S= 52 m
2

 

                                            Povrch kvádru je  52 m
2

. 

 

3.den) POVRCH KVÁDRU- VÝPOČTY 

     -pracuj do P.S. 204/6 a) 

     -pak P.S. 203/5                     

      ..…můžeš zkusit pracovat samostatně nebo použít tento návod: 

 

 



                  

 
 

 

4.den) POVRCH KVÁDRU- SLOVNÍ ÚLOHA 

          - Vypracuj v P.S. str. 204/7 

           Řešení: 

 

 



 
 

 

5.) DOBROVOLNÝ (NEPOVINNÝ) ÚKOL- pro „rychlíky“ 

     - P.S. str. 204/6 b)c)…pokud to stihnete, pošlete mi řešení. 

 

 

                                                                 Mějte se krásně . 

                                            Vaše paní učitelka z matematiky K. Šťastná 

 



PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK – UČIVO OD 11.5.-17.5. 

Jak jsem vám minulý týden psala, tento týden budeme opakovat, a to v interaktivním sešitě 

v taktiku. Po přihlášení si v záložce OBSAH zobrazte BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ, 

najedete na str. 28-Kroužkovci, str. 29-31 Členovci a budete si doplňovat. V záložce 

BONUSY si zobrazte POPIŠ ŽÍŽALU a NAŠI PAVOUCI. Klidně si udělejte úkoly i 2x – 

opakování, matka moudrosti Tak ať se vám práce daří, nic jiného vás tento týden 

z přírodopisu nečeká. Pokud ještě někdo z vás nemá vypracované úkoly v pracovním sešitě 

Fraus, doplňte si, příští týden vám pošlu řešení ke kontrole. Mějte se pěkně! Z.Z. 

 



Pokyny 6. C Zeměpis 

Plán 11.5. – 15.5. 

Pokyny z minulých týdnů jsou dostupné na Google disku – odkaz níže. 

 Nová látka – Atmosféra – Všeobecná cirkulace atmosféry a podnebí 

o Vše je v prezentaci s názvem „Atmosféra“ 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1a7LXeRnzmC4YkRbgPGWUUecq

a1Nusvhh  

 Nové učivo je na snímcích č. 24–42 

o Jedná se o učivo v učebnici na stranách 40–44 

V případě jakýkoliv nejasností stačí napsat mail na burysek@1zsspk.cz.  
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