
AJ 6.BC – týden 18.5.-22.5. 
 

Máme tu další květnový týden, milé děti, a já se opět hlásím s dalšími úkoly do angličtiny. V 

uplynulém týdnu jste se měli podívat na videa a naučit se nová slovíčka a gramatiku. Cvičení v PS 

jste mi měli poslat ke kontrole na mail. A nyní k novým úkolům. 
 

1) Zopakuješ si a doučíš se slovíčka lekce 4 – všechny části – A, B, C, D, popřípadě se znovu podíváš 

na videa, která jsem posílala minulý týden. 
 

2) Poslechneš si a přečteš článek „Mut goes shopping“ na str.48 a do sešitu vypracuješ str.49/2. 

Potom si celý článek přeložíš. Posílám odkaz na poslechy (bude jich více!): 
 

elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs 
 

3) U poslechu zůstaneš a projdeš si str.49/3c,3d 
 

4) K procvičování učiva můžeš použít online practice – máš zde několik částí – grammar, vocabulary, 

listening, pronunciation, test, games – zkus si projít. 
 

5) V PS vypracuješ celou str.39 a pošleš ke kontrole. 
 

Uslyšíme se na online hodině. Těším se na vás.     I. Brázdová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dějepis 6. C 

18. příprava 

Punské války 
 1) Kontrola doplňovačky strana 95 

 1 – Keltové, 2 – Apeninský poloostrov, 3 – řecká, 4 – Kelty, 5 – armádě, 6 – občan, 7 – půdu, 5 – čest, 9 

– legie 

 2) Dnes je na programu válčení Římanů s Puny = Kartagiňci (obyvateli města Kartága, které leží na 

severu Afriky) – mapka učebnice strana 97. 

 Kartágo bylo založeno Féničany jako jejich kolonie. Féničané byli vynikající mořeplavci. Kartágo se 

stalo luxusním městem a tudíž silným protivníkem Říma. Oba si činily nárok na ovládnutí 

Středozemního moře. 
  Většina bojů se odehraje na moři. Ale římská armáda byla dobrá v bojích na souši. Proto si Římané 

vypomohli můstky s bodcem, ten umístili na přídi lodi. Když se přiblížila punská loď, zaklesli do její paluby 

bodec, přeběhli po můstku na druhou stranu a už bojovali tak, jak jim to vyhovovalo. Prohlédni si obrázek 

takové lodi na straně 96. Do sešitu si teď udělej zápis o 3 punských válkách. 

Punské války 

( 264 – 146 př. n. l.) 

 Kartágo: Féničané – Punové 

 1. punská válka 
 vítěz Řím 

 zisk Sicílie, Sardinie, Korsiky 
 ostrovy se staly římskými provinciemi 

 

 2. punská válka 
 * vojevůdce Hannibal převedl vojsko a slony z Hispánie (dnešního Španělska) přes Alpy do severní Itálie 

a až k branám Říma 

 * obrat ve válce – útok na Kartágo, Hannibal musí opustit Itálii, 

– Římané získali Hispánii 

– uzavření smlouvy s Kartágem, které nesmí mít vojsko a vést boje 

 3. punská válka 146 př. n. l. 
 po 3 letech bojů bylo Kartágo dobyto a úplně zničeno 

 následoval triumfální pochod vojska ke Kapitolu 

 

SP – Zjisti, co se skrývá pod pojmem Kapitol. 

        Přečti si o konání triumfálního pochodu 

 Ovládnutí Makedonie a Řecka Římem – 146 př. n. l. => Řím tak ovládl Středomoří 
 

 3) Vyplň doplňovačku strana 99 a přečti si shrnutí dole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dějepis 6. C 

20. příprava 

Konec římské republiky 
 1) Doplňovačka strana 99 – kontrola odpovědí: 

 1 – Kartágo, 2 – Sicílie, 3- loďstvo, 4 – Sicílii, Sardinii, Korsiku, 5 – Hannibal, 6 – Hispánie, 7 – Alpy, 8 

– ze severu, 9 – Afriky, 10 – Kartágo, 11 – třetí, 12 – Makedonii, 13 – Řecko 

 Práce s mapou strana 99 

 2) Zjisti, jak rozsáhlá území Římané ovládali. Je vyznačeno fialovou barvou. 

 3) Prohlédni si obrázky v učebnici strana 100 a 101. 

 4) Do sešitu si vypíšeme příčiny zániku římské republiky. 

Konec římské republiky 

 Příčiny zániku  - problémy 

 obrovské území říše 
 zadlužování rolníků kvůli službě v armádě → bezzemci 

 práce otroků v dolech, na stavbách, v dílnách, na polích, v domácnostech 

 gladiátoři – otroci cvičení pro boj, zápas v cirku 

SP: Otrok byl  ________ svého pána. Neměl žádná _______. Jeho pán ho mohl i ________. 

     Gladiátor bojoval s jiným gladiátorem pro __________ Římanů. Rozhodovali dokonce o jeho životě a 

smrti pouhým otočením ________. 

Spartakovo povstání 

73 – 71 př. n. l. 
 Objevovala se povstání otroků, nejznámější ja Spartakovo 

 Spartakus – gladiátor, vůdce povstání 

 - porážka otroků < --- otroci byli nakonec poraženi, protože byli nejednotní, každý se chtěl vydat domů 

jiným směrem, odkud pocházel 

  - otroci, kteří boje přežili, byli ukřižováni 

 

 5) Opakování – spoj správně k sobě 

 ______Hannibal  a) zakladatel Říma podle pověsti 

 ______Romulus  b) bohaté město na severu Afriky 

 ______Latinové  c) Keltové 

 ______Tiber   d) gladiátor, vúdce povstání 

 ______Etruskové  e) hlavní město Řím 

 ______Roma   f) obyvatelstvo střední Itálie 

 ______Italikové  g) vůdce punských vojsk přes Alpy i se slony 

 ______Galové  h) obyvatelstvo kolem Říma 

 ______Kartágo  i) řeka protékající Římem 

 ______Spartakus  j) vyspělé obyvatelstvo žijící na sever od Říma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika 6, 18. – 22. 5.  

Měření teploty 

3 dny budeš 2x denně měřit a zapisovat vlastní teplotu. Použij lékařský teploměr, ten může být 

kapalinový – rtuťový, digitální nebo infračervený – bezdotykový. 

Do tabulky budeš kromě teploty zapisovat i čas měření, druh, typ teploměru a náladu při měření pomoci 

smajlíka. ☺  

Tabulku můžeš zpracovávat ručně i na počítači. Smajlíci jsou volně dostupní na internetu, můžeš malovat 

i vlastní. 

Měření je pouze na tři dny, zvýšena teplota, horečka většinou nebývá delší dobu.   

Vzory tabulek zasílat nebudu, sami jste si s tím minule poradili skvěle a vytvořili jste pár ukázkových pro 

budoucí generace. 

Domácí úkol: do 22. 5. 2020 na email (pridal@1zsspk.cz) zašli tabulku – protokol o měření teploty. 

Přeji dobrou náladu a nízkou teplotu.    Ing. Vladimír Přidal 
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MATEMATIKA (18.5.- 22.5.) 

Zdravím všechny holky a kluky, 

   děkuji všem, kteří jste pilní a svědomitě plníte zadané úkoly.  Je zřejmé, že výpočty 

objemu a povrchu krychle jste dobře zvládli. Mám z toho velkou radost. Jen tak dál… 

Někteří z vás mi dokonce zaslali vypracovaný nepovinný úkol-  jednoznačně perfektní 

práce. 

   Na Teams máte každý týden připravený kvíz. Zajímá vás, kde jste nejčastěji chybovali? 

Bylo to ve dvou otázkách. „ Jaký je objem krychle o hraně 1 dm?“  Řešení: V=111=1 

dm 3 nikoli 3 dm 3 .„Jaký je povrch krychle o hraně 1 dm?“ Řešení: S= 611= 6 dm 2

nikoli 12 dm 2 . 

 

Kontrola dobrovolného (nepovinného) úkolu : -P.S. str.204/6 b)c) 

 

1.den) DOMÁCÍ ÚKOL (kvádr)- práci mi, prosím, zašlete nejlépe do 24.5. Děkuji. 

Příklad: Je dán kvádr o rozměrech a= 0,2m , b= 3dm, c=40cm.  

a) Vypočítej objem kvádru. 

b) Urči povrch tohoto kvádru  

(Než dosadíš do vzorců, nezapomeň převést na stejné jednotky…doporučuji na 

decimetry)  

 

Tento týden vás čekají slovní úlohy, ve kterých využijete znalosti o kvádru. Doporučuji si 

udělat náčrtek, do něj poznačit zadané rozměry.  Pak je důležité umět rozlišit, zda se v 

úloze jedná o povrch nebo naopak o objem tělesa. Poté použijete příslušný vzorec a 

vypočítáte. Úlohy zkus  vypočítat sám, když si nebudeš vědět rady, použij jako nápovědu 

přiložené řešení. 

 



2.den) P.S. str. 208/1  

             P.S. str. 208/2 

            Řešení:  

 

  

 3.den) P.S. str. 208/3 

               P.S. str.209/5 

Řešení: 



 

 

4.den) P.S. str. 210/8 

 

         DOBROVOLNÝ (NEPOVINNÝ) ÚKOL- pro „rychlíky“ 

           -P.S.str.210/9…pokud to stihnete, pošlete mi řešení.  

          Mějte se krásně.                             Vaše paní učitelka z matematiky K. Šťastná 



PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK – UČIVO OD 18.5.-24.5. 

 

Ahoj děti, posílám vám slíbené řešení z pracovního sešitu Fraus, tak si zkontrolujte, 

zda máte správně doplněno. Na tento týden jsem vám nachystala opět testík 

k zopakování Členovců-Pavoukovců. Kdo má možnost, test si vytiskněte a odpovědi 

pište do testu, kdo tuto možnost nemá, napište si zezadu do sešitu nadpisek Členovci-

Pavoukovci a pište si odpovědi. Příští týden pošlu řešení ke kontrole, jak jste již 

zvyklí. Zkuste si test vždy vypracovat bez pomoci (učebnice, sešitu) stejně jako byste 

psali test ve škole a až nebudete vědět, odpovědi si vyhledejte. Tak se do toho 

pusťte  

 



 



 

 

 

 

 



TEST – ČLENOVCI A PAVOUKOVCI 
(správná je vždy pouze jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak) 

 

1. Název členovci je odvozen od: 

a) nestejnoměrně článkovaného těla a článkovaných končetin 

b) stejnoměrně článkovaného těla a článkovaných končetin 

c) faktu, že skupina zahrnuje velké množství členů 

d) stejnoměrně článkovaného těla a nečlánkovaných končetin 

 

2. Doplň: 

Pokožka členovců vytváří na svém povrchu pevnou ……………….., která tvoří vnější 

…………….těla. Obsahuje …………… a někdy i uhličitan …………………. 

 

3. Členovci mají otevřenou cévní soustavu. To znamená, že: 

a) se krev volně rozlévá po těle 

b) krev proudí v cévách 

c) krev proudí v cévách, které však mají otvory ve stěnách 

d) krev neustále vytéká z jejich těla a tak ji musí sáním cizí krve často doplňovat 

 

4. Členovci mají srdce: 

a) rourkovité 

b) trubicovité 

c) válcovité 

d) trubkovité 

 

5. Která tvrzení jsou pravdivá: (více správných tvrzení) 

Malpighické trubice a) se podílejí na odstraňování škodlivých látek z těla členovců. 

                                 b) ústí do střeva. 

                                 c) umožňují dýchání. 

                                 d) jsou součástí vylučovací soustavy členovců. 

 

6. Členovci svlékají svou vnější kostru, protože: 

a) se při pohybu snadno odře a není schopna chránit tělo 

b) ji kyselé deště rozpouští a tak je třeba ji obnovovat 

c) potřebují měnit barvu dle prostředí, kde právě jsou (maskování) 

d) neroste a tak se pro rostoucí tělo stává těsnou 

 

7. Přiřaď odpovídající způsob dýchání: 
a) nejmenší členovci               1) žábry 

b) vodní členovci                    2) vzdušnice 

c) suchozemští členovci          3) dýchání celým povrchem těla 

                                                4) plicní vaky 

 

8. Doplň pojmy do diagramu: 

sekáči    pavoukovci     roztoči      vzdušnicovci      korýši      štíři 

 

 



9. Doplň: 
Tělo pavoukovců má dvě základní části: přední ………………. a zadní ………………. 

Celkem mají pavoukovci ……párů končetin. K přijímání potravy slouží ……………, 

hmatovou funkci mají ……………… Ostatní ……….(počet) páry končetin slouží k 

pohybu. 

 

10. Zakroužkuj ty části těla, které se u křižáka nacházejí na hlavohrudi: 

8 oček      klepítka      snovací bradavky     makadla      kráčivé končetiny 

 

11. Srovnej věty do správného pořadí: 

a) Klepítky vstříkne do kořisti jed. 

b) Rozložený (natrávený) obsah těla kořisti křižák vysaje. 

c) Do pavučiny se zachytí kořist. 

d) Klepítky vypustí do těla kořisti trávicí šťávy 

e) Křižák kořist obalí pavučinou. 

 

12. Vyber správná tvrzení o křižákovi: (více správných možností) 
I) Sameček je větší než samička 

II) K přenosu spermií do samičky používá sameček makadla 

III) Na jaře vylézají z kokonu malí pavouci. 

IV) Po oplození samička utíká, aby ji sameček nesežral. 

 

13. Přiřaď pavoukovce k odpovídajícím tvrzením: 
a) pokoutník domácí               I) Spřádá pavučinu pod vodou. 

b) vodouch stříbřitý                II) Nevytváří pavučinu, loví pomocí končetin. 

c) běžník kopretinový            III) Nedospělí jedinci vytvářejí „babí léto“. 

d) sekáč domácí                     IV) Spřádá pavučiny v rozích místností. 

 

14. Roztoči mají: 

a) tělo rozdělené na hlavu, hruď a zadeček 

b) hlavohruď oddělenou stopkou od zadečku 

c) hlavohruď srostlou se zadečkem 

d) pouze hlavohruď, zadeček chybí 

 

15. Krev suchozemských obratlovců saje u klíštěte obecného: 
a) jen samička 

b) jen sameček 

c) samička, ale pouze když má na zádech samečka 

d) sameček i samička 

 

16. Klíště obecné „čeká“ v přírodě na hostitele na: 

a) listech vzrostlých stromů 

b) trávě a nízkých keřích 

c) zemi 

d) psech a kočkách 

 

 



17. Vyber pravdivé tvrzení: 
I) Většina štírů žije v Arktické oblasti. 

II) Štíři loví ve dne, v noci zalézají pod kameny. 

III) Většina štírů je býložravá. 

IV) Štíři mají velká makadla v podobě klepet. 

 

18. Kožní nemoc svrab způsobuje roztoč: 
a) zákožka svrabová 

b) svrabice zákožková 

c) zákožník svrabový 

d) svrabovník zákožkový 

 

19. Při svrabu parazitující samice roztoče vrtá chodbičky do kůže, což člověku 

způsobuje: 

a) pálení 

b) svědění 

c) světelné efekty v kůži 

d) zácpu 

 

Jestli máte hotovo, budeme pokračovat další skupinou Členovců a to jsou Korýši. 

Jednoho zástupce Korýšů určitě všichni znáte, je to rak. V učebnici na str. 70-71 si o 

něm přečtěte a poté si zapište zápis do sešitu. 

 

KORÝŠI  

 

Rak říční - CHRÁNĚNÝ  DRUH 

 

Výskyt:  

-čisté potoky, řeky 

-ve dne pod kameny 

-v noci za potravou 

 

Potrava: 
- všežravec 

 

Stavba těla: 

-hlavohruď a zadeček 

-krunýř – vnější kostra (chitin + vápenaté látky), 1 x ročně svlékání-krunýř praskne 

-1pár kusadel u úst, 2 páry čelistí + 3 páry čelistních nožek 

-2 páry tykadel - hmat + čich 

-1. pár kráčivých končetin – klepeta 

-4 páry k pohybu 

-6ti článkový zadeček s ocasní ploutvičkou (každý článek nese 1 pár končetin – 

přidržování vajíček) 

Dýchání – žábra 

Cévní soustava- otevřená, vakovité srdce na hřbetě 

Nervová soustava - žebříčkovitá 



Trávící soustava – ústní otvor, jícen, žaludek, střevo 

Rozmnožování- oddělené pohlaví, přímý vývin 

Schopnost regenerace – doroste klepeto 

 

Rak bahenní, rak kamenáč – CHRÁNĚNÉ DRUHY!!! 

 

Úkol: Na str. 71 se podívejte na obrázky raka bahenního a kamenáče, jaký je mezi 

nimi rozdíl.  

Pro tento týden vše, milé děti. Mějte se moc hezky, zdravím vás! Z. Z. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny 6. C Zeměpis 

Plán 18.5. – 22.5. 

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

 Nová látka – Hydrosféra – Voda na Zemi: oceány a pevnina 

o Vše je v prezentaci s názvem „Hydrosféra“ 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

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

 Nové učivo je na snímcích č. 2–20 

o Jedná se o učivo v učebnici na stranách 46–49 

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

 

 

Český jazyk  18. 5. - 22. 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 (musí mi napsat e-mail nebo 

zatelefonovat a domluvit se). Tyto pak po splnění odevzdají do poštovní schránky školy. 

Přehled učiva a úkoly k vypracování budou 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 (21.5. 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 :-) 

 

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

