
 Český jazyk 

Informace k učivu (o5) získáte kliknutím na odkaz: 

https://1zsspk-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capek_1zsspk_cz/Ei1L3bzkKglDoh8_V2x

xneIBrME6woUiidVwIWBm5GKyAg?e=F2Kr9Y 

 

AJ pro 6. ročník v týdnu 30.3. - 5.4. 

I v tomto týdnu se budeme věnovat minulému času a procvičování slovíček 3. lekce. 

Tentokrát budeš potřebovat k práci počítač.  

Okopíruj si odkaz, zadej do okénka pro adresy a objeví se Ti znovu vysvětlení co a jak 

dělat, když chceme v angličtině použít minulý čas. Začneš slovesem být, potom následují 

pravidelná slovesa, nepravidelná, otázky v minulém čase a záporné věty. Poslední odkaz 

je na procvičení formou krátkého testíku, který se Ti sám vyhodnotí a ty budeš vědět 

hned, jestli ses něco naučil. Pokud klikneš za výrazem nebo větou na reproduktor, ozve 

se Ti výslovnost, pokud najedeš kurzorem na žárovičku, objeví se Ti český překlad. Tak 

to vše vyzkoušej! Jsem si jistá, že to zvládneš. 

https://www.helpforenglish.cz/article/2009111701-minuly-cas-1-sloveso-byt 

https://www.helpforenglish.cz/article/2010021001-minuly-cas-2-pravidelna-slovesa 

https://www.helpforenglish.cz/article/2010022003-minuly-cas-3-nepravidelna-slovesa-a 

https://www.helpforenglish.cz/article/2010111902-minuly-cas-3-nepravidelna-slovesa-b 

https://www.helpforenglish.cz/article/2010082001-minuly-cas-5-otazky 

https://www.helpforenglish.cz/article/2010081101-minuly-cas-4-zapor 

https://www.helpforenglish.cz/article/2012121401-cviceni-doplnte-did-was-were 

V učebnici si projdeš na straně 39 cvičení 3, 4, 5. Cvičení 4a si uděláš písemně do sešitu. 

Řešení: 

3a Did he enjoy it there? Yes, he did. 

Did you take Mut with you? No, we didn‘t 

Where did you go? 

Whatdid you do with him? 

https://1zsspk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capek_1zsspk_cz/Ei1L3bzkKglDoh8_V2xxneIBrME6woUiidVwIWBm5GKyAg?e=F2Kr9Y
https://1zsspk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capek_1zsspk_cz/Ei1L3bzkKglDoh8_V2xxneIBrME6woUiidVwIWBm5GKyAg?e=F2Kr9Y
https://1zsspk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capek_1zsspk_cz/Ei1L3bzkKglDoh8_V2xxneIBrME6woUiidVwIWBm5GKyAg?e=F2Kr9Y
https://www.helpforenglish.cz/article/2009111701-minuly-cas-1-sloveso-byt
https://www.helpforenglish.cz/article/2010021001-minuly-cas-2-pravidelna-slovesa
https://www.helpforenglish.cz/article/2010022003-minuly-cas-3-nepravidelna-slovesa-a
https://www.helpforenglish.cz/article/2010111902-minuly-cas-3-nepravidelna-slovesa-b
https://www.helpforenglish.cz/article/2010082001-minuly-cas-5-otazky
https://www.helpforenglish.cz/article/2010081101-minuly-cas-4-zapor
https://www.helpforenglish.cz/article/2012121401-cviceni-doplnte-did-was-were


3b 1) have 2) had 3) take 4) took 

4a první otázku a odpověď si opiš z učebnice, potom už tvoř sám a zkontroluj si 

2) Did you také your bike? Yes, I did. 

3) Did you swim in the sea? No, I didn‘t. 

4) Did you have picnics on the beach? Yes, we did. 

5) Did you speak English? No, I didn‘t. 

6) Did you buy anything? No, I didn‘t. 

7) Did you like the food? Yes, I did. 

5a What did you do?  

Who did you go with? 

What did you do in the evenings? 

V pracovním sešitě nám zbývá dokončit cvičení na straně 31. zkus je udělat nejdříve 

sám tužkou nebo gumovacím perem, potom si zkontroluj a oprav. Cv. 6 nedělej. 

Řešení: 

31/4 Did you travel by plane? No, I didn‘t. 

Did you stay at a hotel? No, I didn‘t. 

Did you buy anything? Yes, I did. 

Did you like the food? Yes, I did. 

Did you swim in the sea? Yes, I did. 

31/5 When did you finish it? I finished it at 8 o‘clock. 

Did you feed the cats? Yes, I did. 

Did you pracise the piano? No, I didn‘t. 

Did you pack your suitcase? No, I didn‘t. 

What did you have to eat? I had a sandwich. 

What did you and Kieran do? We played games.  



Až budeš mít vše splněné (máš na to celý týden), zkus si vypracovat v pracovním sešitě 

opakování na straně 32 – 33. Řešení Ti pošlu příště. Znovu připomínám, že se mi 

kdykoli můžete ozvat na e-mail. 

I. Brázdová 

 

 

 

 

Dějepis 6. C  

Řecko – perské války – 5. lekce 

1) Kontrola doplňovačky ze str. 70: 

1 Athénách, 2 práva, 3 povinnosti, 4 chudí, 5 vzdělání, 6 cvičení, 7 Spartě, 8 bojovníky 

2) Zkus vyluštit jméno řeckého dějepisce z počátečních písmen pojmů: 

***** - autor eposů Ilias a Odyssea 

**** - nejvyšší řecký bůh (vyber druhé písmeno) 

****** - výjev vytesaný do kamene 

***** - bezprávný člověk 

****** - obyvatelé ve Spartě 

******* - epos o putování Odyssea do vlasti 

***** - město 10 let obléhané Řeky 

***** - sídlo bohů 

****** - městský stát na Peloponésu 

3) V učebnici si přečti text a prohlédni obrázky na str. 71 a 72 

Zapiš si do sešitu: 

ŘECKO – PERSKÉ VÁLKY 

Uč. Str. 71 – 72 

1) Příčiny války:  



ovládnutí maloasijských měst Persií × pomoc Athén => snaha Peršanů ovládnout Řecko 

BITVY 

rok místo vítěz velitelé 
490 př.n.l.  Marathón*   Ř  Dareios, Miltiades  

480 př.n.l.  Thermopyly**  P  Xerxes, Leonidas 

480 př.n.l.  Salamína***   Ř  námořní bitva 

479 př.n.l. Plataje Ř 

*Řeků bylo méně, ale zaútočili jako první, což Peršané nečekali a nakonec zvítězili. Běžec 

vyslaný do Athén se zprávou o vítězství svým výkonem předznamenal olympijskou disciplínu 

– maratonský běh. 

**Řekové využili proti perské přesile úžinu, kde jí Peršané nemohli využít. Pomohla jim však 

zrada člověka, který jim ukázal cestu přes horský hřeben, a tak se dostali Řekům do zad. 

Sparťané bojovali do posledního muže, aby zbytek řeckých bojovníků zachránili pro další 

boje. 

***U Salamíny se ukázalo, jak umí Řekové ovládat menší lodě, znají úskalí pohybu mezi 

ostrůvky. Perský král sledoval celou bitvu a byl svědkem úplného zničení jeho loďstva. 

Řekové ve válkách zvítězili. Perskou říši později dobyl Alexandr Veliký. 

Text označený hvězdičkami nemusíš opisovat. Jen si ho přečti a spolu s učebnicí se pokusříci, 

proč a kde Řekové vyhráli a jednou prohráli. 

4) Přečti si shrnutí dole na str.72 a 5) vyřeš doplňovačku. 

6) Řecký dějepisec se jmenoval HERODOTOS ( Homér, Zeus, reliéf, otrok, Dórové, 

Odyssea, Trója, Olymp, Sparta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fyzika 6 – čas a jeho měření 

V minulém týdnu jste měli samostatně zkontrolovat v pracovním sešitě hmotnost a její 

měření. Ne všichni jste se ale registrovali podle níže uvedených pokynů a tak jste nesplnili 

zadání minulého týdne!!! Zpracujte stranu 41 až 43. Vše si zkontroluji. 

Nakladatelství TAKTIK uvolnilo v tomto období interaktivní výukové materiály, my 

používáme hlavně fyziku. 

Tento odkaz posílám žákům, aby se mohli registrovat a sami si vše zkontrolovat. 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/73602/eb5bcb0ce899bda0c9c21bce146bc89a 

Jako první si ve svém a interaktivním pracovním sešitě vyplň cvičení, tabulku 11 na straně 46. 

Tyto údaje budeš potřebovat pro další cvičení. 

Vypracuj ve svém pracovním sešitě cvičení na straně 44 a 45. Podle interaktivního zkontroluj. 

Do sešitu zapiš a převeď následující časové údaje: 

8 h, 44 min, 28 s =   s    

1 d, 2 h, 3 min, 4 s =   s 

14 h, 14 min, 14 s =   s 

2 d, 4 h, 6 min, 8 s =   s 

20 h, 18 min, 12 s =   s 

S přáním pevného zdraví a brzkého návratu do školy se loučí váš učitel fyziky. 

Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/73602/eb5bcb0ce899bda0c9c21bce146bc89a


 

 

 

 

 

 

Matematika –6.ročník(30.3.-8.4.) 

Slovo na úvod:  

  „Hezký den, vážení rodiče a milí žáci, 

     chci poděkovat všem dětem, kteří (ať už samostatně nebo s pomocí ) poctivě plní zadané 

úkoly, nejen z matematiky. Vaše píle se jistě vyplatí. Tímto bych ráda poděkovala též rodičům 

za jejich trpělivost, že dohlíží a podporují své děti v učení. Zvlášť v dnešní době je to úkol 

nelehký. Děkuji za každou zpětnou vazbu- od rodičů i od dětí samotných. Kdo tak ještě 

neučinil, budu moc ráda, když mi na můj mail stastna@1zsspk.cz dáte vědět, jak učivo 

z matematiky zvládáte, jak po stránce časové, ale i co do obtížnosti-zda je pro vás učivo 

srozumitelné či těžké. Předem děkuji za vaše zprávy a těším se na vás, milí žáci, až se 

uvidíme! 

         Mějte se hezky a buďte zdraví. S pozdravem 

                                                         vaše paní učitelka z matematiky Kristina Šťastná“ 

__________________________________________________________________________ 

 

M-Učivo (30.3.-8.4.) 

Výzva pro bystré hlavičky:   POZOR! U úlohy (zadané minulý týden) v P.S. 133/3 jsou uvedeny 

chybné výsledky (pokud někoho popletly, moc se omlouvám). Ty správné výsledky prozradím 

až příště. Ponechám vám čas  na to, aby jste našli odvahu a nebáli se mi své  výsledky zaslat 

na mail stastna@1zsspk.cz . Čeká vás velká pochvala. Jsem zvědavá, kolik bystrých hlaviček 

se najde. 

 

1.)KONTROLA ZADANÝCH PŘÍKLADŮ: 

Výsledky P.S.str.169/1  
a) 1°5’      b) 2°          c) 2°10’     d) 5°  
a)1°10’     b) 1°22’    c) 2°30’     d) 4°  
a)1°30’     b) 1°14’      c) 1°40’     d) 3°  
  

mailto:stastna@1zsspk.cz


Výsledky P.S. 169/2  
a) 3°36’      b) 2°25’         c) 9°23’       d) 5°21’  
  
Výsledky P.S.170/3  
a)1301’:60=21°41’    b) 843’:60=14°3’      c) 360:60=6°      d)  724:60=12°4’   
e) 33°20’                     f) 55°                          g) 100°20’           h) 32°15’  
 

Výsledky P.S. 170/4  
a)1°14’=60’+14’=74’      b) 2°31’=120’+31=151’    c) 7°44’=420’+44’=464’    d) 368’  
e) 1043’                         f) 5116’                             g) 7254’                              h) 4 649’  
I)13 818’                        j) 10 466’                          k) 3 228’                            l) 5 649’  
 

P.S. Máš stejné výsledky? Nebo Ti to vyšlo jinak? Dej mi vědět…napiš mi na mail 

stastna@1zsspk.cz . Pokud ti to vyšlo správně, super, budu se radovat s Tebou. V opačném 

případě Ti ráda poradím. Neboj, zvládneš to. 

 

2.) SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ÚHLŮ ( sčítáme zvlášť stupně a zvlášť minuty, totéž platí i u odčítání) 

    Procvičování- P.S. 170/5 (Pracovní sešit 3.díl) 

                            P.S.171/6  

Nápověda k pátému cvičení: α+β= 73°18’+54°43’=127°61’=128°01’, α-β= 73°18’-

54°43’=72°78’-54°43’=18°35’ 

Výsledek 5.b) α+β=211°23’, α-β=35°25’ 

Nápověda k šestému cvičení: 

a) 35°24’+48°13=83°37’  b) 106°09’+12°57’=118°66’=119°06’  c) 

45°27’+54°39’=99°66’=100°06’ 

6d)  37°27’  

6.e)56°16’-18°27’=55°76’-18°27’=37°49’ 

6.f) 87°38’-26°50’=86°98’-26°50’=60°48’ 

6g) 8°51’  

6h) 45°48’  

6i) 197°13’  

 

3.)ÚHLY-VÝPOČTY (Uvědom si: 180°=179°60’) 

Procvičování- P.S. str.171/7 

                        P.S. str.171/8 

Nápověda k sedmému cvičení: 180°-75°25’=179°60’-75°25’=104°35’ atd. 

mailto:stastna@1zsspk.cz


Kontrola výsledků: 7b) 54°47’  
7c) 81°19’  

7d) 22°21’  

Nápověda k osmému cvičení: 180°-131°15’=179°60’-131°15’=48°45’ atd. 

Kontrola výsledků: 8b) 104°23’   8c) 36°52’    8d)  88°42’  

 

4.) OSOVÁ SOUMĚRNOST- tento nadpis zapiš do školního sešitu 

-přečíst uč.G str.48 

-činnosti a)b)c)d)e)f)  podle učebnice provést se stránkou ve svém školním sešitu 

-pod tuto činnost do sešitu opsat věty růžově zvýrazněné ze strany 48 

-dále opsat odstavec v oranž.obdélníku na str.48 

 

 

5.) OSOVÁ SOUMĚRNOST 

-Učebnice G str.49- vlevo přečíst cvičení 1. a cvičení 2. 

-pokračuj v zápise do školního sešitu:  opiš 1.příklad , narýsuj dle učebnice, opiš modrý 

zápis 

-dále( tak jako Emil) narýsovat do sešitu obrázek ve 2. příkladu , opsat pod obrázek 

“Emilův zápis”, opsat také, jak zápis čteme 

 

6.) SHODNOST GEOMETRICKÝCH ÚTVARŮ-tento nadpis zapsat do školního sešitu 

- uč.G str.45- přečíst pravý sloupec 

- do školního sešitu zapiš. „Takové dva obrazce, které lze položit jeden na druhý tak, aby 

se přesně kryly, se jmenují shodné obrazce.“ 

- uč.str.48, přečti a prohlédni pravý sloupec 

- P.S. 180/1,  P.S.181/2,3,4,   P.S. str.182/5- výsledek zkopírován níže 

- dobrovolné cvičení: P.S. str.182/B6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK (30. 3. – 5. 4.)  

ŘEŠENÍ TESTŮ: KONTROLA PRO VÁS, ZDA JSTE PRACOVALI SPRÁVNĚ 

1.  PLOŠTĚNCI 

1) b 

2) břišní, uprostřed 

3) a 

4) c 

5) c 

6) a) III, b) II, c) IV, d) I 

7) b 

8) b 

9) T. dlouhočlenná: vepřové maso, hlavička s přísavkami a háčky 

    T. bezbranná: hovězí maso, hlavička jen s přísavkami 

10) d 

11) zploštělé tělo 

12) 1) OK 2) OK 3) Ovce/prase 4)plicích/žaludku 

      5) mozku/svalů 6) OK 7) dostatečně/nedostatečně 

      8) OK 9) jater/střev 10) OK 11) výkalů/vajíček 

13) vlevo: ploštěnka mléčná, vpravo: tasemnice dlouhočlenná, dole: motolice jaterní 

 

2. HLÍSTI 

1) c 

2) střevě, ústním otvorem (ústy), trávicí, řitním 

3) válcovité, odděleného, pohlavní dvoutvárnost(dimorfismus), živočichů, člověka i rostlin 

4) aII, b III, cI 

5) Umývat zeleninu a jahody před konzumací. 

6) a) III, b) IV, c) I, d) II 

7) b 

8) I, IV 

9) a 

10) b 

11) elefantiáza 

12) svalovec stočený 

 

3. MĚKKÝŠI 

1) plži, mlži, hlavonožci 

2) c 

3) a 

4) Kratší: čich a hmat delší: zrak 

5) pravá strana u hlavy 

6) d 

7) d 

8) I), IV) 

9) a) 4, b) 1, c) 3, d) 2 



10) a 

11) lastura, noha, žábry, parazit (cizopasník) 

12) b 

13) c 

14) a) I, b) III, c) II, d) IV 

15) d 

16) žábry, přímý vývin 

 

ZÁPIS DO SEŠITU: přepsat, nikoliv vytisknout!!! 

KROUŽKOVCI 

2 třídy: 

MNOHOŠTĚTINATCI 

OPASKOVCI  

-vodní i suchozemští 

-tělo ze stejných článků (kromě 1. a posledního jsou všechny stejné) 

-někteří mají štětiny k pohybu 

-dýchají celým povrchem těla (mnohoštětinatci žábrami) 

 

Mnohoštětinatci 

-v mořích 

Nereidka hnědá 

- v bahně i plave 

- dravá  

- až 20 cm 

Afroditka plstnatá = „mořská myš“  

- dlouhé štětiny na povrchu 

- v mělké mořské vodě, zahrabává se do dna 

 

Palolo zelený 

-v korálových útesech 

Opaskovci 

Žížala obecná 

-tělo z článků, v 1. třetině opasek – vylučuje sliz (usnadňuje pohyb a přenos spermií) 

-štětiny 

-trávicí soustava: ústa – hltan – jícen – žaludek - střevo – řitní otvor 



-cévní soustava: uzavřená 

-nervová soustava: žebříčkovitá, nervová vlákna i pod kůží – smyslové buňky k vnímání 

světla, žije ve tmě - světloplachá 

- rozmnožování: jedinec má samčí i samičí orgány = obojetník 

(spermie se 2 žížaly vymění, opaskem vytvoří pouzdro - kokon, naplní se vajíčky a spermiemi 

=> kokon uloží do půdy, z vajíček                žížaly – přímý vývoj 

-schopnost regenerace – po přetržení část s opaskem doroste, bez opasku zahyne 

význam: kypří půdu 

Nitěnka obecná  

-vody s bahnitým dnem 

Pijavice: 2 přísavky 

Pijavka koňská: píďalkový pohyb, dravá 

Pijavka lékařská: vnější parazit, dříve používaná v lékařství  

Chobotnatka rybí:  

-na kůži a žábrách ryb, přenáší choroby 

 

!!! Stále opakovat: ploštěnci, hlísti, měkkýši  

+ učit se pomalu kroužkovce 

 

Zeměpis rozepsal pan učitel minulý týden na 3 týdny. Přidal 


