
AJ 6. BC – týden 27.4. - 1.5. 
 

Uběhl další týden a pomalu se nám blíží konec dubna. Minule jsme procvičovali počitatelná a 

nepočitatelná podstatná jména a dnes budeme pokračovat. Nejdříve posílám slíbené řešení 

minulých úkolů z učebnice. 
Str.44/2 – 1) likes: fish, salmon, vegetables, tomatoes, lettuce, chicken, orange juice, coffee 

        dislikes: meat, beef, lamb, tea 

       2) likes: cheese, pasta, eggs, meat, pork, grapes, lemonade 

        dislikes: fish, fruit, oranges, satsumas, bananas, tea, coffee 

Str.44/3 – 1) Conor has got two sandwiches (one with ham and one with cheese), an apple, orange  

 juice and a banana in his lunchbox. 

      2) Because Jake is hungry and Conor gives him his cheese sandwich (and maybe his   

 banana, too). 

Str.45/4b – countable (C)  uncountable (U) 

  tomatoes  lemonade fish 

  vegetables  beef  tea 

  sandwiches  coffee 

  oranges  chicken 

  bananas  fruit 

  apples   meat 

  eggs   rice 

  beans   tuna 

Pro zopakování:  

- podstatná jména, která mají jednotné i množné číslo, jsou počitatelná 

- tato podstatná jména mají v jednotném čísle před sebou člen a/an 

- podstatná jména, která mají pouze jednu formu, jsou nepočitatelná 

- tato podstatná jména nemají před sebou člen 
 

Nyní si vyzkoušej v učebnici na straně 45 cvičení 6b – napiš do sešitu číslo věty + člen nebo 

pomlčku, pokud tam člen není (např.: 1 -, 2 an, …) - správné řešení pošlu příště. 

V PS si vypracuj stranu 35/ 4 (pokud máš možnost poslechu), 5, 6. Kdo chce, může mi poslat ke 

kontrole, aby se ukázal, jak už vše bravurně zvládá. Když to bude mít dobře, dostane ode mne 

jedničku. Jinak vám příště opět pošlu řešení. 

A nyní již k novému učivu. Posuneme se o kousek dál.  
 

NOVÉ!!!! Zapiš si do sešitu!!! A pokus se zapamatovat. 
 

- nepočitatelná podstatná jména (U) používají místo členu a/an slovo some ( znamená to „nějaký“) 

- např.: 

  some cheese, some tuna, some butter, some fish, some juice, …. 

- v otázce a záporu se nám some mění na any (nějaký, v záporu v českém překladu „žádný“) 

- např.: 

  Do you want any milk? - Chceš mléko? (nějaké mléko na pití) 

  Would you like any ice cream? - Dal by sis nějakou zmrzlinu? 

  Have you got any bread? - Máš nějaký chléb? 

  We don‘t have any fruit. - Nemáme žádné ovoce. (Měli bychom nakoupit.) 

  My mum doesn‘t drink any alcohol. - Maminka nepije žádný alkohol. 

  I didn‘t buy any dog food. - Nekoupil jsem žádné psí žrádlo. 
  

K procvičení starého i nového učiva:  PS str. 36 / 1, 2, 3  

Vše si rozlož do více dnů, nedělej vše najednou. I ve škole máš 3 hodiny týdně.        I. Brázdová 

 



Dějepis 6. C 

13. lekce 

Prověření znalostí 
Vyplněné prosím poslat do týdne na krejci.zdenka@centrum.cz nebo podepsané vhodit do schránky  na 

budově školy, případně předat sekretářce v po, st, pá, aby mi to dala do pošty. 

Dej k sobě odpovídající dvojice 

1) KDO JE KDO? 
________ Perikles     A - nejvyšší úředník okolo 600 př. n. l. 

________ Homér    B – známý řecký filozof 

________ Solón    C – největší říše starověku 

________ Alexandr Makedonský  D – bájný letec 

________ Sokrates    E – dovršitel athénské demokracie 

________ Aristoteles    F – manželka Dia 

________ Héra    G – Illias a Odyssea 

________ Ikaros    H – řecký učenec, filozof, učitel Alexandra Velikého 

 

 

2) CO JE CO? 

________ amfiteátr   1 – osídlování území kolem Středozemního a Černého moře 

________ Olymp    2- bájná Trója 

________ amfora    3 – řecká abeceda 

________ Akropolis    4 – athénský přístav 

________ Pireus    5 – sídlo bohů 

________ alfabeta    6 – řecké divadlo 

________ kolonizace    7 – řecká váza 

________ Ilion    8 – náboženské střdisko v Athénách 

 

 

3) Potvrď ANO / NE 
 

 1. V Athénách uměli svobodní občané číst, psát a počítat. _______ 

 2. Řecko – perské války skončily vítězstvím Peršanů. ________ 

 3. Na dně moří okolo Řecka se dodnes nalézají amfory nebo jejich úlomky. ______ 

 4. Řecké chrámy byly zdobeny vysokými sloupy. ______ 

 5. Olympijské hry se konaly už př. n. l. ______ 

 6. Ženy se mohly zúčastňovat veřejného života, hrát divadlo a závodit na olympijských hrách. ______ 

 7. Příčinou trojské války byl únos krásné ženy – Heleny. ______ 

 8. Příčinou kolonizace byl nedostatek úrodné půdy a potřeba obilí pro rostoucí počet obyvatel. _____. 

 

 

 

 * Zvláštní úkol – řeší jen ten, kdo si troufá 

 

* Kdo byla Xantipa? 

 

* Co / kdo je xantipa? 

 

* Pro které povolání je dodnes používána Hippokratova přísaha? 

 

* Víš, co znamená, když se řekne „alfa a omega“ problému? 
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Dějepis 6. C 

14. lekce 

Letopočty a starověký Řím 
1) Sešit otoč dozadu, ale musí se normálně otevírat, tzn. že bude úplně „vzhůru nohama“. 

Udělej svislou čáru 3cm od okraje sešitu a do něj budeš zapisovat letopočty k Řecku: 

 STAROVĚKÉ ŘECKO 

 př. n. l. 
 2000  příchod Achájů do Řecka 

 1000  příchod Dórů do Řecka 

 8. - 6. stol. řecká kolonizace 

 600  základy demokracie za Solóna 

 5. stol. dovršení demokracie za Perikla 

 490  vítězství Řeků u Marathonu 

 480  porážka Řeků u Thermophyl 

 480  vítězství Řeků u Salamíny 

 479  vítězství Řeků u Plataj 

431 – 404 peloponéská válka - Athény x Sparta 

 4. stol. ovládnutí Řecka Makedonií  

 146  ovládnutí Řecka Římem 

 

Otoč sešit zase zpět a nadepiš si krásně STAROVĚKÝ ŘÍM 

      uč. str. 88 

Poloha: Apeninský poloostrov – dnes Itálie 

  hlavní město – Řím 

Podnebí: teplé, vlhké 

Osídlení: italické kmeny 

Historie 

Řím    království 

 republika 

 císařství 

 rozdělení říše – západořímská (zánik) 

      výcodořímská (trvala ještě 1000 let) 

 Vznik Říma 
 uč. str. 89 

 SKUTEČNOST 
 Kmeny Latinů založily osady u řeky Tiber . Splynutím osad na 7 pahorcích vzniklo město Řím 

(Róma) 

 POVĚST 
 bratři Romulus a Remus založili město Roma 753 př. n. l. 

*Jaký původ mají oba bratři? Kdo byli jejic rodiče? 

*Jakou roli v jejich životě sehrála vlčice, která je sxmbolem Říma? 

*Co je historickým jádrem pověsti? 

Pročti text v učebnici a pokus se odpovědět. 

KRÁLOVSTVÍ 
 Uč. str. 90 

 8. - 6. stol. př. n. l. 

 Poslední 3 králové byli etruského původu. 

Etruskové – žili na S od Říma, měli vyspělou civilizaci, byli výborní stavitelé 

  forum Romanorum, dlážděné ulice, kamenné domy, kamenné chrámy, Velká stoka 

– písmo 

– zápasy gladiátorů 

 



Český jazyk  27. - 30.4. 

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 nebo máte problém 

s přihlášením, pište na capek@1zsspk.cz (604722132).  

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 (30.4. 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 :-) 

 

 

Fyzika 6, 27. – 30. 4. 

Teplota 

Celou teorii o této fyzikální veličině nebudeme probírat, zaměříme se na základní informace. 

Zápis této fyzikální veličiny je: 

T = 26 ºC 

Značka, hodnota a jednotka. 

Podle určení, použití máme teploměry například: lékařský, akvarijní, pokojový, venkovní, laboratorní, 

atd. 

Podle jejich konstrukce, principu měření máme teploměry: dilatační - kapalinový a bimetalový, odporový 

- digitální, bezkontaktní – infrateploměry. 

Na světě se používají různé teplotní stupnice. U nás stupně celsia °C, jinde stupně kelvina °K a ještě dál 

stupně farnhaita °F. 

Existují převodníky, aplikace mezi nimi, hlavní hodnoty jsou: 

mailto:capek@1zsspk.cz


0°C = 273,15 °K = 32 °F,  

100°C = 373,15 °K = 212 °F. 

Ve svém pracovním sešitě pomoci internetového vypiš strany 47 a 48. 

Domácí úkol: na email (pridal@1zsspk.cz) zašli tajenku ze cvičení 6 na straně 48. 

Přeji sluníčko a hlavně pevné zdraví.     Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA – 6. ROČNÍK ( 27.4.-30.4.) 

 

Kontrola dobrovolného (nepovinného) úkolu: ( P.S. 193- dokončit zbytek strany ) 

P.S. 193/1 b)c) 

mailto:pridal@1zsspk.cz


 

P.S. 193/ 2 b)c)d)e) 

 

 

Máte někdo stejné výsledky? Určitě se mi ozvěte...uděláte mi velkou radost! Vaše úspěchy si eviduji. 

Upozornění:  U úlohy v P.S. 185/5 bylo naznačeno řešení čerchovanými  čarami (čárka tečka)…tyto osy 

souměrnosti  si ale, prosím,  vyznačte ve svém sešitě plnou čarou . Děkuji za pochopení. 

MATEMATIKA- UČIVO ( 27.-30.4.) 

Milí žáci,  



        začneme samostatnou prací. Budu chtít, abyste mi některé označené úkoly zasílali vypracované zpět.  

Nabízí se využít komunikaci přes Office 365.  Zkusili bychom od 27.4. online vysílání. V matematice 

bychom využili tohoto prostoru ke konzultacím učiva.  

 

1.den)  SAMOSTATNÁ PRÁCE:  

Vypracovanou samostatnou práci mi, prosím, zašlete nejlépe do 3.5. Využívejte k tomu ten školní Teams 

nebo mailovou komunikaci na mou e-mailovou adresu. Děkuji. 

 

Vypočítej, výsledek uváděj vždy v základním tvaru:  

a)  35 0 24‘ + 48 0 13‘ = 

 

b)  45
0
27‘ + 54

0
39‘ = 

   

c) 110 0 45‘ - 73 0 18‘ = 

 

 

d) 87
0
38‘ - 26

0
50‘ = 

 

 

 

2.den)  JEDNOTKY OBJEMU-PŘEVODY  (tento nadpis zapiš do sešitu) 

    - učivo je pěkně popsáno v uč.G str. 79 dole a str. 81…přečíst - porozuměli jste? 

   - do sešitu zapiš: víme:   1 m= 10 dm 

                                  tedy     1 m
3
=10 ּ 10 10=1000 dm

3
  (počet nul se ztrojnásobil ) 

                             obráceně:    1 dm
3
=  0,001 m

3
   (všimni si: 3 desetinná místa ) 

 

- Dále si do sešitu  přepiš schéma převodů jednotek ( s obloučky)tak,  jak to vidíš v uč.81 nahoře. 

(připomínám:  při převodu jednotek „přes více obloučků“ buď  sčítáš počet nul nebo sčítáš  počet 

des.míst) 

- Ukázka převodů (sleduj schéma a zapisuj do sešitu): 

                   8,4 m
3
= 8.4 1000=8 400 dm

3
     (des.čárku jsme posunuli o 3 des. místa doprava) 



                   5 dm
3
= 5  1 000 000= 5 000 000 mm

3  

                   0,529 m
3
= 0,529  1 000 000 000= 529 000 000 mm

3      (des. čárku jsme posunuli o 9 

des.míst doprava) 

                  8 500 mm
3
= 8 500  0,001 = 8,500 cm 3 =8,5 cm

3
           ( oddělili jsme 3 des. místa) 

                  9 000 000 cm
3
= 9 000 000  0,000 001 = 9 m

3              (oddělili jsme 6 des. míst) 

                 4,2 dm
3
= 4,2  0,001= 0,0042 m

3                           (posunuli jsme des. čárku o 3 des. místa 

doleva) 

 

3.den) PŘEVODY JEDNOTEK OBJEMU 

           - za pomoci schématu převáděj v P.S. str. 198/3, tady máš výsledky ke kontrole : 

      

 

 

    4.den)  DALŠÍ JEDNOTKY OBJEMU   (tento nadpis zapsat do sešitu) 

                 - Uč. G str. 81 uprostřed…přečíst 

                - do sešitu zapiš: 

                  Dalšími jednotkami objemu jsou: hl, l, dl, cl, ml. (čteme: hektolitr, litr, decilitr, centilitr, 

mililitr) 

                  Pamatuj:   1 hl = 100 l              1 l = 10 dl              1dl= 10cl             1cl = 10 ml 

                                     1 l = 0,01 hl            1 dl = 0,1 l              1 cl = 0,1 dl         1 ml = 0,1 cl 

                 Z toho vyplývá:  1 l = 100 cl     ( opačně:  1 cl = 0,01 l ) 

                                              1 l = 1000 ml      (  opačně:  1 ml = 0,001 l )          

                                     

               PAMATUJ:     1 l = 1 dm
3
 



                                       1 ml = 1 cm
3  

                                       1 m
3
= 10 hl     ( opačně:   1 hl = 0,1 m

3
) 

- Tyto znalosti vyzkoušej využít  k řešení  cvičení v P.S. str. 198/ 7 

 

 

 

 

Na závěr dobrovolný  (NEPOVINNÝ) úkol pro „rychlíky“: 

- P.S. str.198/5   (výsledky budou příště) 

 

Děkuji všem za spolupráci. Mějte se moc hezky. 

                                                                Vaše paní učitelka z matematiky Šťastná 

 

 

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK – UČIVO OD 27. 4. – 3. 5. 

 

Minulý týden jsem vám zadala úkol, ať si vyzkoušíte zařadit následující druhy probraných kmenů 

a kdo si troufne, tak i dále do skupin. Zde máte řešení, zda jste pracovali úspěšně 

 

Tasemnice bezbranná – ploštěnci, sk. tasemnice 

Pásovka keřová – měkkýši, sk. plži 



Afroditka plstnatá – kroužkovci, sk.mnohoštětinatci 

Trepka velká – prvoci, sk. nálevníci 

Měňavka úplavičná – prvoci, sk. kořenonožci 

Sasanka – žahavci, sk. sasanky 

Žížala obecná – kroužkovci, sk. opaskovci 

Sépie obecná – měkkýši, sk. hlavonožci 

Ploštěnka mléčná – ploštěnci, sk. ploštěnky 

Ústřice jedlá – měkkýši, sk. mlži 

Trypanosoma spavičná – prvoci, sk. bičíkovci 

Motolice jaterní – ploštěnci, sk. motolice 

Roup dětský – hlísti 

Loděnka hlubinná – měkkýši, sk. hlavonožci 

Slávka jedlá – měkkýši, sk. mlži 

Palolo zelený – kroužkovci, sk. mnohoštětinatci 

Pijavka lékařská – kroužkovci, sk. opaskovci 

Plzák lesní – měkkýši, sk. plži 

Háďátko řepné – hlísti 

Ostranka jaderská – měkkýši, sk. plži 

Nezmar hnědý – žahavci, sk. polypovci 

Svalovec stočený – hlísti 

 

Úkol: V učebnici na str. 67-68 si přečtěte Pavoukovce, poté si zapište zápis do sešitu.  

Dobrovolný úkol pro ty, co rádi kreslí - můžete si nakreslit obr. pavouka ze str. 67 i s popisem. 

 

Zápis do sešitu: 

PAVOUKOVCI  

řády:  1. Pavouci 

2. Sekáči 

3. Roztoči 

4. Štíři 

 

1. PAVOUCI 

- nejznámější – křižák obecný 
- tělo: 2 části -1. hlavohruď, 2. zadeček(spojené stopkou) 

hlavohruď: - 6 párů končetin, z toho 1.pár – klepítka(příjem potravy) 

                              2. pár -  makadla (hmatová funkce)  

            3. – 6. pár – kráčivé končetiny 

                       - 8 jednoduchých oček 

  

zadeček: vespod snovací bradavky, do nich ústí snovací žlázy – vylučují tekutinu, která na vzduchu tuhne 

– pavučina 

pozn. – nemusíte si ji zapisovat.Tkaní pavučin je instinkt  - nevědomá činnost př. ptáci odlétají do teplých 

krajin, medvěd v zimě spí, savci sají mateřské mléko 

 

Trávicí soustava 

-mimotělní trávení 

 

Dýchací soustava 

-plicní vaky po stranách zadečku 

 



Vylučovací soustava 

-kanálky – tzv. malpighické trubice – odvádějí odpadní látky do střeva, pak s nestrávenými zbytky řitním 

otvorem ven 

 

Nervová soustava 

-žebříčkovitá 

 

Pohlavní soustava 

-oddělené pohlaví 

-samečci menší než samičky, po oplození ho samička sežere 

-samička klade až 600 vajíček, obaluje je pavučinou, vzniká kokon (zámotek z pavučiny) 

-vývin přímý 

 

Zástupci: 

 

Úkol:V učebnici na str. 68 máte uvedené 4 tučně vytištěné zástupce pavouků. Vašim úkolem bude 

vypsat si je pod sebe a uvést ke každému jednu informaci, která vás při čtení textu zaujme. Pokud 

znáte i jiné druhy pavouků, budu ráda, když si je také zapíšete. 

Pro tento týden vše. Děkuji těm, kteří mi napsali na mail, že mají splněno. Mějte se hezky!  Z. Z. 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny 6. C Zeměpis 

Plán 27. 4. – 1. 5. 

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



 Nová látka – Atmosféra – úvod, funkce a vrstvy 

o Vše je v prezentaci s názvem „Atmosféra“ 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

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

 Nové učivo je na snímcích č. 2–10 

o Jedná se o učivo v učebnici na stranách 33–35 

o V rámci opakování látky nové látky přikládám pracovní list k vyplnění 

 Prosím o zaslání vyplněného na mail (naprosto mi stačí, když mi do dokumentu 

ve wordu žáci napíší číslo otázky a odpověď) 

 K vyplnění využijte strany v učebnici 33–35 nebo prezentaci „Atmosféra“ 

 Pracovní listy budou také ke stažení na „Google disku“ ve složce „Pracovní 

listy“ a bude u nich datum týdne, pro který jsou určeny 

 Radím je tisknout z GOOGLE DISKU, zde jsou přiloženy k náhledu 

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

 

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