
AJ 6.BC – týden 25.5.-29.5. 
 

Milí šesťáci, pomalu se nám blíží konec měsíce května a vy jste se ve svém studiu přiblížili ke konci 

4. lekce. Nejdříve vás čeká troška opakování, potom si projdete recept a naučíte další část gramatiky. 

Slovíčka 4. lekce už určitě ovládáte, takže to pro vás nebude problém. A nyní již k samotnému učivu. 
 

1) Zkontroluješ si vypracovaná cvičení v sešitě – str.49/2 + 49/4a: 
1 f, 2 e, 3 b, 4 i, 5 c, 6 h, 7 a, 8 j, 9 d, 10 g 

a loaf of bread, a carton of milk, a packet of crisps, a tin of salmon, a bar of chocolate, a pot of yoghurt, a 

bag of apples, a bunch of bananas 

Řešení PS neposílám, protože jste měli poslat hotový úkol na email ke kontrole, popřípadě už máte 

hotovo z online výuky. 
 

2) Do sešitu vypracuješ kousek opakování v učebnici – str.54/1,2 a 4 
 

3) Do sešitu si uděláš zápis nového učiva (vysvětlím při online výuce): 
 

Množství:  a  little / a  few  ( = trochu, málo ) 
 

Tyto výrazy používáme pro vyjádření malého množství. U nepočitatelných podstatných jmen 

používáme a little a u množného čísla počitatelných jmen používáme a few.  
  

a little salt      a little cheese      a little bread    x     a few potatoes     a few eggs     a few apples 
 

Určitý  a  neurčitý  člen  ( a / the ) 
 

a)  Člen  a / an  používáme, když použijeme podstatné jméno (C) v jednotném čísle poprvé. 
 

You need some oil and a frying pan. 
 

b)  Člen  the  používáme, když víme, o jaké věci nebo osobě hovoříme, nebo když se o nich zmiňujeme 

podruhé!! 
 

Put the oil in the frying pan.   Where is the knife? I can‘t find it. 
 

c)  U všech podstatných jmen, bez ohledu na počitatelnost (C / U), užíváme the. 
 

the water     the sugar      the carrots     the recipe      the cartons of milk 
 

4) Poslechneš si, přečteš a přeložíš v učebnici str.50 

Poslech si můžeš pustit v následujícím odkazu (najdeš podle čísla stránky): 
 

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

5) Až budeš mít předchozí práci hotovou, otevřeš si PS a vypracuješ str.40/1,2. 

Ofotíš a pošleš do konce týdne!! 
 

6) Někteří z vás mi dosud neposlali všechny domácí úkoly. Pokuste se to napravit. Každý týden vám 

píšu, co mi máte poslat a ne všichni to máte v pořádku. Nezapomínejte, že se blíží konec školního 

roku a budete nějakým způsobem hodnoceni. 

           I. Brázdová 

 

Dějepis 6. C 

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


21. lekce 

Gaius Julius Caesar 
 

 KONTROLA správosti výpisků ze sešitu: majetkem, práva, zabít, pobavení, palce 

 SPRÁVNÉ DVOJICE – g, a, h, i, j, e, f, c, b, d 

 

 1) Jak vypadal Caesar? Podívej se na stranu 102 a 103. 

 Věta, která jej charakterizuje: „ Raději bych byl první v ubohé vesnici než druhý v Římě.“ 

 2) Do sešitu si zapiš: 

 Gaius Julius Caesar 

 „ Raději bych byl první v ubohé vesnici než druhý v Římě.“ 
 - správce Galie (dnešní Francie) - > doživotní diktátor 

 - překročil řeku Rubikon – své rozhodnutí oznámil slovy : „ Kostky jsou vrženy.“ 

 - táhl na Řím – neomezený vládce 

 - 44 př. n. l.  v senátu zavražděn, poslední slova Caesara: „ I ty, Brute. (?)“ = I ty, příteli.  

 Z jeho lména vzniklo slovo císař, ale Caesar císařem nebyl. 

 

 3) Měl/a bys vědět zajímavost: 

  Dodnes se podle Caesara říká, když člověk udělá nějaké zásadní rozhodnutí, překročit Rubikon nebo 

kostky jsou vrženy. Když vás někdo zaskočí svým činem nebo chováním, můžete pronést větu I ty, Brute? I 

ty, příteli? 

   Caesar utržil 23 bodných ran, z toho pouze 2 byly smrtelné. 

 

 4) Do sešitu připiš: 

1. císař – Oktavián Augustus 
 

 3 politická zřízení v Římě:  království 

     republika 

     císařství 
 5) Doplňovačka strana103 

 6) Přečti si shrnutí strana103 
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22. lekce 

Opakování a římské císařství 
 Doplňovačka strana 103 

 1 - provincie, 2 - bohatí Římané, 3 - bezzemci, 4 – sloužit v armádě, 5 – vojáků, 6 – otroci, 7 – práva, 8 – 

gladiátoři, 9 – Spartakus, 10 – lidové shromáždění (sněmy), 11 – občanskými válkami, 12 – Caesar, 13 – 

zavražděn v senátu 

 

 Opakování – římská republika 
 učebnice strana 104 
 prohlédni si časovou přímku a srovnej s daty v sešitě 

 104 / 1 – vytvoř odpovídající dvojice 

 104 / 2 – uměl/a bys odpovědět? 

 

  Římské císařství   27 př. n. l. - 476 n. l. 
 

 Císařství – opiš z učebnice „zeleného pavoučka“ 

 

 

Fyzika 6, 25. – 29. 5. - hustota.  



Vypiš, vyplň všechna cvičení na toto téma v pracovním sešitu, strana 49 – 50, pomáhat si můžeš 

interaktivní verzí. 

Domácí úkol: tento týden nebude, v příštím budou 3 výpočty. 

Přeji štěstíčko a zdravíčko.     Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA  ( 25.5. - 29.5.) 



 

Ahoj holky a kluci, 

   tento týden zakončíme samostatnou prací učivo „krychle a kvádru“. Musím vás 

pochválit, jak pěkně jste tuto kapitolu doposud zvládli. Čeká nás nové  téma „trojúhelník“. 

Nejprve teorie, pak příklady. V nich využijeme předchozí znalosti o sčítání a odčítání 

úhlů.  

 

Kontrola dobrovolného (nepovinného) úkolu: P.S. str.210/9 

 

 

1.den) Samostatná práce :- práci mi, prosím, zašlete nejlépe do 31.5. Děkuji. 

                         - otevři si P.S.str. 212… můžeš si vybrat buď cvičení 2.)  nebo úlohu 3.) 

                          - kdo z vás si vybere úlohu 3.),  doporučuji udělat si náčrtek 

                          - když budete chtít, můžete vyřešit obě úlohy  

 

P.S.212/2   Vypočítej povrch krychle s hranou a= 30 cm. 

 

 

 



Nebo 

P.S. 212/3       Jak hluboká je požární nádrž s rozměry dna 7 m a 12 m, je-li naplněna 420 

m 3                     vody?  

 

2.den) TROJÚHELNÍK ( nadpis si zapište do sešitu) 

      - otevři si uč. G str. 58, přečti si tuto stránku, většinu z informací již znáš, viď? 

     - do sešitu opiš z učebnice (vlevo nahoře): 

        Co už známe:  

- Proveď tužkou náčrt trojúhelníku dle učebnice 

- Opiš černý i červený text   ( Modrý text nepiš! Jen si jej pozorně přečti.) 

 

        Teď si nadepiš malý nadpis: 

         Vnitřní úhly trojúhelníků 

           -opiš dle učebnice ( viz nahoře str.58) rozdělení trojúhelníků podle velikosti 

vnitřních úhlů na ostroúhlé, pravoúhlé, tupoúhlé, opiš si k nim též modrý text a překresli 

si obrázky trojúhelníků 

   

          V pravoúhlém trojúhelníku: 

- Opiš modrý text 

- Dle učebnice si načrtni žlutý pravoúhlý trojúhelník i s popisem stran  

 

3.den)  VNITŘNÍ ÚHLY TROJÚHELNÍKU (nadpis si zapiš do sešitu) 

                -uč. 58/ dole čti, vyzkoušej si dle instrukcí „Hry větších“…pokusem zjistíš, že 

součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180 0 . 

Zapiš si do sešitu větu: 

Platí: Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180 0 . 

        0180   

- Počítej do P.S. str. 214/ 2, 3a) 

Řešení: 

 



 
 

 

 

 

 

        4.den) ÚHLY V TROJÚHELNÍKU 

- počítej do P.S. str. 215/7a) 

               pak P.S. str. 215/8 

Řešení: 



  

Využíváme znalosti:  90 0 = 89 0 60‘ 

 

 

 

 Využíváme znalosti:  180 0  = 179 0 60‘ 

 

                                                           Mějte se moc hezky. 

                                     Vaše paní učitelka z matematiky K.Šťastná 



PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK – UČIVO OD 25.5.-31.5. 

Ahoj děti, týden uplynul jako voda a máme tu další, poslední, květnový. Pro tento 

týden jsem vám nachystala řešení k testu Členovci a ukončení skupiny Korýši. Tak 

jdeme na to, ať se práce daří 

ŘEŠENÍ: 

1. a 

2. kutikulu, kostru, chitin, vápenatý 

3. a 

4. b 

5. a, b, d 

6. d 

7. a - 3, b - 1, c – 2 a 4 

8. členovci 

korýši vzdušnicovci pavoukovci 

pavouci sekáči roztoči štíři 

9. hlavohruď, zadeček, 6, klepítka, makadla, 4 

10. 8 oček, klepítka, makadla, kráčivé končetiny 

11. c), e), a), d), b) 

12. II, III 

13. a – IV b – I c – III d – II 

14. c 

15. a 

16. b 

17. IV 

18. a 

19. b 

 



Úkol: K zápisu do sešitu budete potřebovat učebnici. Záměrně jsem vynechala 

v zápisu slova, která si sami pomocí učebnice doplňte. Je to snadné, stačí dobře číst 

Zápis do sešitu: 

DALŠÍ KORÝŠI 

-nejvíce druhů korýšů žije v ………….. 

-některé druhy se loví pro ……………. 

-některé jsou ………………..dalších živočichů 

KRAB ŘÍČNÍ 

-chodí ………………….. 

-zavlečen do ………………loděmi z Číny, rozšířen i k nám 

HUMR OBECNÝ, LANGUSTA OBECNÁ, GARNÁT OBECNÝ  

-loví se pro …………. 

PERLOOČKY, BUCHANKY 

-žijí u nás 

-mikroskopičtí živočichové, volně se vznáší ve vodě, vytváří pl……………… 

-perloočky - pohyb pomocí ………………. 

-buchanky – samičky mají na zadečku dva váčky s …………………… 

BERUŠKA VODNÍ, BLEŠIVCI 

-u nás, potrava ryb, dna potoků, tůní,. ……….. 

STÍNKY A SVINKY 

-ve vlhku pod ………………, v tlejícím ……………., ve sklepech 

 

Úkol: Z učebnice ze str. 71 a 73 si vypracujte do sešitu pod zápis Otázky a úkoly, 

stačí pouze odpovědi. 

V pracovním sešitě si vypracujte stranu 30-Korýši. V taktiku si zobrazte v záložce 

OBSAH str. 31, 32 a opakujte si. Příští týden opět pošlu test na Korýše. Tento týden 

vše, mějte se pěkně Z. Z. 

 



Pokyny 6. C Zeměpis 

Plán 25.5. – 29.5. 

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

 Nová látka – Hydrosféra – pohyb vody na Zemi – koloběh, oceány, 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. 22–37 

 Prosím o vlepení obrázku na snímku č. 24 do sešitu (přiložen také v pokynech) 

 Pokud nemáte tiskárnu, prosím o překreslení (učebnice strana 51) 

 Podle prezentace poznáte, kdy obrázek vlepit 

o Jedná se o učivo v učebnici na stranách 50–53 

V případě jakýkoliv nejasností stačí napsat mail na burysek@1zsspk.cz.  
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Český jazyk  25. 5. - 29. 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 však napsat e-mail 

capek@1zsspk.cz nebo zatelefonovat (604722132) 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 (28. 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 :-) 
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