
ČJ -14. - 17. 4. 

Zdravím vás všechny, díky za vypracované úkoly, pokud vám nepůjde nějaký 

soubor nebo fotka nahrát, pošlete mi je e-mailem – ten je důležitý, protože vám 

přes něj pošlu přihlašovací údaje (ve středu 15.4.) na MS Teams, kde budete 

pracovat podobně, ale efektivněji, však uvidíte. Sledujte tedy svůj mail. 

František mě upozornil, že jsem nenahrál pdf dokument – koncovky 

podstatných jmen. Je tedy v učivu pro minulý týden, vyplňte ho a 

nahrajte/pošlete.  

Eduard Čápek  

 

 

AJ 6 – týden 14.4. - 17.4. 

 

Zdravím vás všechny po Velikonocích s novou náloží úkolů. Nebojte se, není toho 

mnoho. 

Pro ty rychlejší z vás, kteří po mne chtějí práci navíc, je určena následující výzva: 

nalistuj si v učebnici stranu 41 a přečti článek o historii dopravy (dozvíš se něco o světě 

techniky a získáš i znalosti do dějepisu). Poslech se správnou výslovností najdeš na 

internetu podle stránky 41 na www.oup.com/elt/project/level2/unit3 

Krátkým testíkem z učebnice jsme zakončili 3. lekci, která byla věnovaná cestování a 

minulému času. Ne všichni mi poslali zadaný úkol, tak se to pokuste napravit. Tím ale 

práce nekončí. Je potřeba si neustále slovesa opakovat a doučit se to, co vám nešlo. 

Odkazů na procvičování na internetu máte dost, tak se k nim průběžně vracejte a 

opakujte. Stejně tak si můžete znovu procházet cvičení v učebnici a pracovním sešitě. 

Úkol pro všechny na tento týden – začínáme lekci 4 na straně 44 „Food and drink“. To 

znamená, že si zopakujete slovní zásobu jídlo a pití. Znáte již spoustu slovíček z 

minulých let, je potřeba je jenom oživit a to nejlépe pomocí obrázků. Naučíš se také 

nová slovíčka z pracovního sešitu – část 4A. Pro další opakování můžeš použít 

následující užitečné odkazy: 

https://www.gamestolearnenglish.com/food/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/ 

https://www.jazykovalaborator.cz/testy.anglictina/ 

http://www.oup.com/elt/project/level2/unit3
https://www.gamestolearnenglish.com/food/
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/
https://www.jazykovalaborator.cz/testy.anglictina/


 

Věřím, že si s tím všichni poradíte a to domácí samostudium zvládnete. I. Brázdová 

 

 

 

 

 

 

 

Dějepis 6. C 

9. příprava 

Rozšíření řecké kultury 

1) Kontrola správnosti z části Rozkvět Athén: 

K bodu 1) 

- silné loďstvo 

- zámořský obchod 

- rozkvět řemesel 

k bodu 3) 

Perikles 

SP u Řecko pod nadvládou... 

bylo mu 32 let 

na mapě je 11x Alexandrie 

nejznámější v Africe 

„stánek Múz“ 

Tajenka: Aristoteles – učitel Alexandra Velikého 

2) Zápis do sešitu 

Rozpad makedonské říše 

Říše byla rozdělena na 3 části, z nich nejvýznamnější byl Egypt 

Rozšíření řecké kultury 

Do sešitu zkus zapsat dvě rovnice doplněním znamének + a = podle učebnice str. 77 



helenistická kultura ___ řecká ___ orientální  

antika ___ řecká ___ římská kutura 

antika = dávné, starobylé = základ evropské civilizace 

Roku 146 př. n. l. došlo k podmanění Řecka Římem 

3) Přečti si shrnutí na straně 77 dole a pak udělej doplňovačku 77 

Dalším úkolem bude SP. Ze stran 78 – 80 si udělej zápis do sešitu 

KAŽDODENNÍ ŽIVOT ŘEKŮ 

Máš tam 9 různých oblastí – vypiš zajímavosti. Neopisuj celé věty! 

A opakuj si o Řecku!  helenistická kultura = řecká + orientální  antika = řecká + římská kultura 

Fyzika 6, 13. – 17. 4. 

Časová pásma 

V tomto povelikonočním týdnu nebudou složité výpočty, o to víc je látka náročná na 

přemýšlení. Doufám, že to nikomu z vás neublíží. 

Posun hodin na letní či zimní čas nebudeme používat. Každá země má totiž trochu jiná 

pravidla a snad se v Evropě brzy používání letního času – o hodinu dříve, brzy zruší.  

Základním časovým pásmem je pásmo, ve kterém platí UTC (Univerzální koordinovaný čas 

UTC - Universal Time Coordinated) a které se rozkládá kolem nultého poledníku, který 

prochází Královskou observatoří v Greenwichi (Londýn, Anglie). Z toho důvodu se 

pásmovému času odpovídajícímu UTC někdy říká Greenwichský čas (GMT, Greenwich 

Mean Time). 

Ostatní časová pásma jsou popsána rozdílem počtu hodin, o které se v nich platný čas liší od 

UTC. Např. středoevropský čas (SEČ) je označen jako UTC+1, neboť je vzhledem k UTC 

posunut o hodinu napřed (tzn. ve chvíli, kdy je 12.00 UTC, je ve střední Evropě 13.00). Toto 

platí i pro Českou republiku. 

Na západní polokouli je čas oproti UTC posunut zpět (např. v New Yorku, USA platí časové 

pásmo UTC−5), na východní polokouli platí čas, který je před UTC (např. v Tokiu, Japonsko 

je časové pásmo UTC+9). 

Celkem je 24 časových pásem. 

Na nejvíce časových pásem je rozděleno Rusko, v Rusku pokrývají délkový rozsah 171°21', 

což odpovídá časovému rozdílu nejvýchodnějšího a nejzápadnějšího cípu území 11,4 hodin. 

Tento rozdíl je administrativně rozdělen do 10 časových pásem. 



 

Mapa je z Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casov%C3%A9_p%C3%A1smo 

Při samotných výpočtech nesmíte zapomínat, že ČR je v pásmu UTC+1. 

Příklad 1:  Jaký je čas v Istanbulu, Turecko, u nás je 7 hodin, 52 minut. 

  Je tam časové pásmo UTC+2, u nás UTC+1, tedy o hodinu více – 8 h, 52 min. 

Příklad 2: Jaký je čas v Edmontonu, Kanada u nás je 7 hodin, 52 minut. 

Je tam časové pásmo UTC-7, u nás UTC+1, rozdíl je tady 8 hodin, v uvedený 

čas tam bude 0 h, 52 min. 

Domácí úkol: (na email zašli pouze správné výsledky, s uvedením jednotek) 

1. Jaký čas je ve městě Lima, Peru, u nás je 7 hodin, 52 minut. 

2. Jaký čas je ve městě Astana, Kazachstán, u nás je 7 hodin, 52 minut. 

3. Jaký čas je ve městě Rio de Janeiro, Brazílie, u nás je 7 hodin, 52 minut. 

4. Jaký čas je ve městě Sydney, Austrálie, u nás je 7 hodin, 52 minut. 

5. Jak se jmenuje dobrodružný román Julesa Verna kde hlavní hrdina Phileas Fogg 

vyhraje sázku právě pro posun v časových pásmech? 

Přeji pevné zdraví a úsměv na rtu.     Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casov%C3%A9_p%C3%A1smo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA (14.-17.4.) 

 

Kontrola dobrovolného úkolu: P.S. str.172/celá strana     

  



 

 

 

 

 

 

 



Učivo( 14.-17.4.) 

1.) SOUMĚRNĚ SDRUŽENÉ GEOMETRICKÉ ÚTVARY-nadpis zapiš do sešitu 

- uč.G str. 49/ nahoře vpravo- prohlédni si obrázek 

-obrázek se pokus přerýsovat do sešitu, nejprve narýsuj osu o, pak si sestroj libovolný 

trojúhelník KLM, čtverec PRST, a obdélník UVXY  

- ze všech vrcholů rýsuješ kolmice (pravítkem s ryskou) k ose, kružítkem přeneseš jednotlivé 

vzdálenosti bodů od osy na druhou polorovinu, najdeš tak body souměrně sdružené ke všem 

vrcholům 

- správně popiš vrcholy vzniklých obrazců 

 

 

2.)OBRAZ ÚSEČKY A PŘÍMKY V OSOVÉ SOUMĚRNOSTI- NADPIS ZAPIŠ DO 

SEŠITU 

-uč.G str. 50 / vpravo sloupec opsat a přerýsovat do sešitu (konstrukci začínej vždy osou o, 

pak zadanou úsečkou GH, v dalším obrázku začneš osou o a přímkou p) 

-výslednou úsečku a přímku barevně zvýrazni (jako v učebnici) 

-opiš si též „Uvědom si: …..“(na téže straně dole) 

- P.S. 183/1 

 

 

 

3.)OSOVÁ SOUMĚRNOST-  jednoduché příklady: 



-P.S. str.184/2 (nezapomeň: pomocné přímky jsou kolmice z vrcholu k ose o!, ryska pravítka 

musí splynout s osou) 

-P.S.str. 184/3 ( nápověda: uč.56 dole, stačí jen najít obraz středu S, poloměr kružnice 

zůstává stejný) 

- něco  dobrovolného pro „rychlíky“: P.S. str.185/4 (řešení uveřejním příště) 

Řešení: 

 

 

 



 

 

 

 

4.) OSOVĚ SOUMĚRNÉ OBRAZCE- nadpis zapsat do sešitu 

-uč.G str.51/ přečíst cvičení 1., 2., činnost ze cvičení provést s jedním obrázkem ( buď 

srdíčkem, vázou nebo stromem), pak nalepit do sešitu 

-opsat  „růžový  text“  

-přečíst v uč.G. str. 52 a 53, poté udělat zápis do sešitu: 

1.) ČTVEREC- je osově souměrný obrazec, který má  4 osy souměrnost 

                      - udělat tužkou náčrtek čtverce a barevně (podle učebnice) vyznačit 4 osy, 

pojmenovat  osy jako v uč. 

2.) OBDÉLNÍK-je osově souměrný obrazec, který má jen 2 osy souměrnosti 

                         - udělat náčrtek ( viz učebnice, POZOR: přímka p není oso souměrnosti! ) 



3.) KRUH- je osově souměrný obrazec, má nekonečně mnoho os souměrnosti 

                 - náčrtek ( vyznač si alespoň 4 osy – viz učebnice) 

4.)ROVNOSTRANNÝ TROJÚHELNÍK-  je osově souměrný obrazec, který má 3 osy 

souměrnosti 

                            - náčrtek ( vyznačit 3 osy- viz učebnice) 

5.) ROVNORAMENNÝ TROJÚHELNÍK- je osově souměrný obrazec, který má jen 1 osu 

souměrnosti 

                             -náčrtek ( vyznačit 1 osu- viz učebnice) 

- vypracuj v P.S. str.185/5 

 

 

 

   Děkuji všem žákům za pečlivé plnění zadaných úkolů.  Není nutné ke zpětné vazbě  

dokládat fotografie splněných  stránek.  Věřím vám. Vy, milí žáci, kterým doma pomáhají s 

úkoly rodiče (třeba jen kontrolou), nezapomeňte rodičům poděkovat. Mějte se moc hezky. 

                                                    Kristina Šťastná 



 

 

 

Přírodopis 

 

V době od 14. do 17. 4. opakování učiva. 

Zatloukalová 

 

 

 

 

 

 

Pokyny 6. C Zeměpis 

Plán 13.4. – 17.4. 

Prvně bych chtěl poděkovat všem rodičům a žákům, kteří zodpovědně plní a zasílají zpět ke 

kontrole zadanou práci. Nebo se mnou alespoň komunikují přes mail. Chtěl bych zároveň 

poprosit ty, od kterých nemám žádné zprávy, aby mi zaslali práci z předcházejících týdnů. 

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

 Nová látka – Tvary zemského povrchu (Vertikální /výšková/ členitost 

o Vše je v prezentaci s názvem „Litosféra“ 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1a7LXeRnzmC4YkRbgPGW

UUecqa1Nusvhh  

 Nové učivo je na snímcích č. 65–70 

o Jedná se o učivo v učebnici na stranách 25–27 

o K tématu je níže a také na disku nahrán dokument „Vertikální výšková 

členitost“, který funguje jako zápis – Je tedy možné látku neopisovat a pouze 

vložit/vlepit text do sešitu 

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

 

 

https://drive.google.com/open?id=1a7LXeRnzmC4YkRbgPGWUUecqa1Nusvhh
https://drive.google.com/open?id=1a7LXeRnzmC4YkRbgPGWUUecqa1Nusvhh
mailto:burysek@1zsspk.cz


 


