
Dějepis 6. C 

27. lekce 

Každodenní život Římanů 
 

 1) Známky za druhé pololetí musí být uzavřeny do 16. 6. Kdo nestihne zaslat práce, bude ohodnocen bez 

nich. Snažila jsem se, aby zadané úkoly nebyly těžké, abyste je mohli vyplnit snadno a rychle. Těm, co 

poctivě pracovali, se to velmi dobře podařilo. Sešit předložíte ke kontrole na začátku školního roku. 

 

 2) Dnes se ozývám naposledy. Těmito dvěma lekcemi končíme výuku na dálku. 
 

Každodenní život Římanů 
 

 3) Kapitolu každodenní život Římanů zvládnete sami podle učebnice strana 114 – 120. Vypadá to, že je 

toho hodně, ale je tam spousta obrázků a text je velmi zajímavý. Zkuste si představit, že by vás tam poslal 

stroj času. 

 Každý oddíl si nadepište do rámečku – zemědělství... 

 

 

28. lekce 

Náboženství v Římě 
 4) Učebnice strana 121 – 122 

 Do sešitu si zapiš: 

 Náboženství v Římě 
 

 V nejstarších dobách -  přírodní bohové a domácí bohové 

 Později božstva podle Řeků i s bájemi 

 Jupiter – Zeus 

 Juno – Hera  

 Minerva – Athéna 

 bůh války Mars – Ares 

 bohyně Flora 

 Venuše – Afrodita 

 Neptun – Poseidon 

 Pluton – vládce podsvětí 

 Chrámy (Pantheon), oltáře, kněží, oběti (zvířata), věštění (Sibylla) 

 

 Od 4. století - křesťanství 

 nejdříve pronásledování 

 od 313 n. l. - státní náboženství 
 5) Doplňovačka strana 122: 

 1 Jupiter, 2 – juno, Minerva, Venuše, Neptun..., 3 Řeků, 4 křesťanství 

 

Dědictví římské říše 
 Učebnice strana 123 

 Zápis do sešitu: 

 Dědictví římské říše 

 Státní správa 
 nezávislé soudy: soudce a porota 

 římské právo 

 tribun lidu → dnes ombudsman 

 pojmy: kandidát, právo veta, senát, koalice, opozice, advokát 

 

 

 



 Jazyky dnes 
 

 latina – jazyk mrtvý, ale jazyk vzdělanců a vědců 

---> románské jazyky: italština, francouzština, španělština, portugalština, rumunština 

 

 písmo a číslice 
 písmo latinka 

 římské číslice (v matematice používáte arabské číslice) 

 

 Umění 
 inspirace pro lidstvo – antická kultura 

 

 Cicero: „Odvážnému štěstí přeje.“ 
  

 6) Můžeš opakovat – připravovat se na příští školní rok 

 Strana 124 – úkol 1, 2, 4 

 

 

 PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY, HODNĚ PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika 6, 15. – 19. 6. – hustota - výpočty.  

Ve škole jsem mnohé z vás již potkal, s některými jsme provedli individuální konzultace k fyzice a 

výpočtům. Jak jsem minulý týden slíbil, tento poslední budou opět výpočty. Do dalšího ročníku na září 

nám zůstane téma elektrický obvod.  

Domácí úkol:  

Vypočítej hustotu tělesa o objemu 60 m3 a hmotnosti 61,5 t. Urči, z čeho je. 

Jaký objem má těleso s hustotou 10,49 g/cm3 a hmotností 5 245 g? Urči, z čeho je. 

Jakou hmotnost má těleso s hustotou 2 700 kg/m3 a objemem 6 m3? Urči, z čeho je. 

Domácí úkol: do 18. 6. 2020 na email (pridal@1zsspk.cz) zašli ofocené výpočty nebo v textovém 

editoru. 

Přeji pohodu, klid, zdravíčko a příjemné prázdniny.   Ing. Vladimír Přidal 
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MATEMATIKA – ZÁVĚREČNÉ UČIVO 

Ahoj holky a kluci, 

je před námi závěrečné učivo. Tak vydržte a pracujte podle následujících instrukcí. Je 

dobré si uvědomit, že každou znalost a dovednost, kterou jste se doposud naučili, zúročíte 

v dalších ročnících. Ale nebojte, na začátku dalšího ročníku budeme vše opakovat a 

procvičovat. Z toho důvodu si, prosím, pečlivě uschovejte Pracovní sešit 3.díl tak, abyste 

jej po prázdninách zase našli. Učebnice vám zůstávají…to je výzva, pokud se budete 

nudit, můžete si opakovat …  

 

A nyní s chutí do posledního učiva. Budou to tři pojmy. 

 

TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST (nadpis si zapište do sešitu) 

- Uč. G str. 69- přečíst si text pod nadpisem, můžeš si vyzkoušet „Hry větších“ dle pokynů 

v pravém sloupci 

Do sešitu zapsat: 

   - celý text v růžovém obdélníku 

   - Trojúhelníkovou nerovnost využíváme ke zjištění, zda lze sestrojit trojúhelník, jsou-li 

zadány délky jeho stran.  

 

- užití trojúhelníkové nerovnosti si ukážeme na řešení úlohy v  P.S. str. 233/1. (Řešení si 

zapiš do svého P.S.) 

 

 



a) 

a+b>c       b+c>a       c+a>b                                

4+6>7       6+7>4      7+4>6  

10>7          13>4        11>6 

Všechny nerovnosti  platí. 

Závěr: Trojúhelník lze sestrojit. 

 

b)                c+a >b    

 

Poznámka: Jakmile objevíte, že jedna nerovnost  neplatí, netřeba ověřovat další 

nerovnosti. Závěr je jasný, trojúhelník nelze sestrojit. 

 

c)                        c + b  >a 

         

 

KRUŽNICE OPSANÁ TROJÚHELNÍKU (nadpis do sešitu) 

- Uč. G. str. 64, do sešitu zapsat: 

 -Kružnice opsaná trojúhelníku prochází všemi vrcholy trojúhelníku. 

- do sešitu udělat náčrtek žlutého trojúhelníku HUP, vyznačit si kružnici k 

- - Jak najdeme střed  kružnice opsané? ….Střed kružnice opsané  najdeme jako 

průsečík os stran trojúhelníku. (pro názornost si prohlédni v uč. 66/ dole: Náčrt, 

rozbor a konsrukce)  



 

 

KRUŽNICE  VEPSANÁ TROJÚHELNÍKU (nadpis do sešitu) 

- Uč. G. str.64 dole, viz  zelený trojúhelník 

- Kružnice vepsaná trojúhelníku je taková kružnice, která se dotýká všech stran 

trojúhelníku. 

- - do sešitu udělat náčrtek zeleného trojúhelníku MNO a vyznač si kružnici 

vepsanou trojúhelníku 

- Jak najdeme střed  kružnice vepsané? ….Střed kružnice vepsané najdeme jako 

průsečík os vnitřních úhlů trojúhelníku  (pro názornost si prohlédni v uč. 66/ 

cvičení1)  

 

 

To je z matematiky vše. Děkuji všem žákům, kteří jste pilně pracovali. Děkuji též vašim 

rodičům, že vás podporovali v učení a pomáhali. Přeji vám, ať jste zdraví a máte se moc 

hezky.  

             Vaše paní učitelka z matematiky K.Šťastná 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK  

Materiály na další týden (předesílám, že žáci, kteří se zúčastní prezenčních konzultací, 

nemusí vypracovávat úlohy do českého jazyka, neboť tyto tvoří náplň našich setkání) 

budou ke stažení po konzultaci z českého jazyka, poslední tedy v úterý16. 6. na Teams. 

Protože někteří z vás nemáte splněné všechny předchozí úkoly, věnujte se jejich 

dokončení. Pro konzultace jsem pro vás vždy na capek@1zsspk.cz.  

MĚJTE SE HEZKY.  

E. Čápek 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK – UČIVO OD 15.6.-19.6. 

Zdravím všechny žáky 6. ročníku a také rodiče. Tento týden bude poslední, kdy 

zasílám nové učivo. Ač nám ještě nějaké zbývá dobrat (ale není ho mnoho), necháme 

si ho do ročníku sedmého. Proto, prosím, NEVYHAZUJTE SEŠITY ANI 

PRACOVNÍ SEŠITY, budeme s nimi ještě pokračovat v září.  

Chci poděkovat vám všem, kteří jste se pravidelně ohlašovali, že máte úkoly splněné, 

rodičům, za jejich trpělivost a kontrolu při vypracování zadaných úkolů. Vím, že 

tento školní rok nebyl snadný pro nikoho, ale věřím, že jste zadávané učivo a úkoly 

úspěšně zvládli, za což všem patří veliká pochvala. Jelikož se pravděpodobně již ve 

škole všichni nesetkáme, přeji vám, milí žáci, milí rodiče, krásné prázdniny plné 

sluníčka, odpočinku a těšení se na další školní rok, když tento byl, bohužel, tak 

krátký a v některých situacích i trpký. Mějte se pěkně a děkuji za veškerou 

spolupráci s vámi.  

                                                         paní učitelka z přírodopisu Zuzana Zatloukalová 

 

Tak jdeme na učivo poslední, jak jsem napsala. 

Nejprve si zkontrolujte úkoly z pracovního sešitu. 

 



 



 



 

 

 

 



Minulý týden jsme skončili 3. skupinou hmyzu s proměnou nedokonalou – Vši. Dnes 

dokončíme dvě poslední skupiny. Tak si vezměte k zápisu učebnici, budete doplňovat 

vhodná slova dle textu, jak jste zvyklí Do sešitu si napište: 

 

4. PLOŠTICE 
- charakteristický znak – k....................... 

- první pár – zpevněn, tzv. po......................., druhý pár je b................................ 

- výskyt: na .................., ve ..............., v ......................... 

Zástupci:  

Kn.............................. 

Ru....................... po................................... 

Št.......................... do................................... 

Zn............................ 

Sp........................ bl............................ 

Je.......................... vá........................... 

Vo................................. 

Br..................................... 
 

 

5. ROVNOKŘÍDLÍ 
- 2 páry bl.................... křídel 

- ústní ústrojí k............................. 

-končetiny přizpůsobené ke sk.................... nebo hr........................ 

Zástupci: 

Ko.................. ze................... 

Sa................ 

Cv.............po..............., Cv............... do............... 

Kr...............ob................. 
 

Úkol: V pracovním sešitě si vypracujte na str. 3 cv.7 a str. 34 celou. 

 Příští týden pošlu už jen řešení. Mějte se moc hezkyZ.Z. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny 6. C Zeměpis 

Plán 15.6. – 19.6. 

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

 Nová látka – Biosféra – Subtropy, mírný pás, tundra, tajga, polární oblasti 

o Vše je v prezentaci s názvem „Biosféra“ 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1a7LXeRnzmC4YkRbgPGWUUecqa1Nusvhh  

 Nové učivo je na snímcích č. 16–23 

o Jedná se o učivo v učebnici na stranách 68–71 

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

 

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

