
AJ 6 – týden 6.4. - 12.4. 

V minulém týdnu jsi měl procvičovat minulý čas v učebnici, PS i na internetu, 

zkontrolovat si správnost všech vypracovaných cvičení v učebnici a PS a na závěr si v 

pracovním sešitě vyzkoušet, jak ses s učivem 3. lekce vypořádal – to znamená 

vypracovat tzv. Progress check. Jestli už většinu zvládáš nebo ještě potřebuješ něco 

dovysvětlit, zjistíš po kontrole správnosti. Posílám správné výsledky. Znovu si projdi 

tyto dvě strany a oprav chyby, pokud nějaké najdeš. Pracuj pozorně! Pokud jsi tuto 

práci zatím nestihl, nevadí, máš na to celý týden. 

Řešení: 

Pracovní sešit str.32-33 – Progress check 

cv.1 2) a suitcase 3) a caravan 4) a taxi 5) a hotel 6) a ticket 7) a passport 8) a train 9) a plane 

10) a trolley 

cv.2 2) was 3) Were 4) were 5) Was 6) was 

cv.3 Regular verbs: missed, walked, watched, shouted, phoned, played 

Irregular verbs: ate, went, drove, forgot, had, left, lost, took, broke, came, swam 

cv. 4 blog: 2) was (nebo arrived) 3) missed 4) shouted 5) forgot 6) left 7) was 8) went 

9) swam 10) ate 1) watched 12) took 13) lost 14) phoned 15) came 16) drove 

cv.5 Je to poslech – pokud nemůžeš CD přehrát, vynechej toto cvičení 

2) yes 3) yes 4) yes 5) no 6) no 7) no 8) yes 

celé odpovědi: 2) He stayed in a hotel. 3) He liked the food. 4) He went to the beach. 

5) He didn‘t break his camera. 6) He didn‘t lose his money. 7) He didn‘t write postcards. 

8) He enjoyed his holiday. 

cv.6 2) How did you go there? 3) Who did you see there? 4) What did you do after that? 

5) Did you like it? 6) When did you get home? 

I can ...  

1) 1 train 2 caravan 

2) 1 didn‘t 2 didn‘t see 3 weren‘t 

3) 1 Where did you go on holiday last month? - následuje tvoje odpověď 



2 Did you travel by train? 

3 When did you arrive? 

4 What did you do there? 

5 Did you have a good time?  

Nejpozději do 13.4. (pondělí) mi pošleš na brazdova@1zsspk.cz vypracovaný následující 

domácí úkol. Otevřeš si učebnici na straně 42 a zpracuješ cv. 1a, 2, 3. 

Ve cvičení 1a doplníš slovesa v minulém čase, ve cvičení 2 utvoříš otázky k odpovědím – 

jenom doplníš správné slovo na správné místo, slovosled neměníš, ve cvičení 3 vyluštíš 

přesmyčky. 

Psát na počítači jste se učili – úkol pošleš jako přílohu. Pro koho je snadnější napsat si to 

na papír, nevadí. Ale piš tak, aby to bylo čitelné. Potom úkol ofoť a pošli. 

Úkol bude součástí klasifikace. Pokud někdo nemá možnost úkol poslat elektronicky, 

založí si jej doma do složky a předá mi jej, až se zase sejdeme. 

Vzkaz pro ty, kdo by se snad doma nudili a chtěli dělat do angličtiny něco navíc: napište 

mi a já vám něco pošlu (mám k dispozici časopisy v elektronické formě) nebo 

procvičujte on-line na www.helpforenglish.cz, případně na 

www.gamestolearnenglish.com a na www.oup.com/elt 

 

Všechny vás zdravím a vydržte! I. Brázdová 

 

 

 

 

Český jazyk  

bude přístupný od úterý 7.4. na nám známém odkaze (pokud nemůžete nahrát soubory 

do složky práce žáků, pošlete mi je na e-mail: capek@1zsspk.cz). František si správně 

všiml, že cv. 5 na str 62, které jsem vám zadal, jsem nenahrál (je tam i soubor s 

návodem, jak vyplňovat pdf dokumenty). Činím tak nyní, tak si ho prosím vypracujte a 

pak nahrejte/pošlete.  

Sílu! Eda Čápek 

https://1zsspk-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/capek_1zsspk_cz/Ei1L3bzkKglDoh8_V2xxneIBrME6

woUiidVwIWBm5GKyAg?e=TaoX2M 
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Dějepis – 6. C 

6. a 7. lekce 

Rozkvět Athén po řecko – perských válkách 

Učebnice str. 73, přečti první odstavec a napiš nadpis a odpověz na následující otázku do 

sešitu: 

Rozkvět Athén po řecko – perských válkách 

1) Proč se Athény staly nejbohatším a nejmocnějším městským státem v Řecku? 

-silné ____________ 

-zámořský ______________ 

-rozkvět _____________ 

2) Vytvoření athénského námořního spolku = sdružení řeckých demokratických států 
jako obranný spolek proti Peršanům 

-v čele Athény 

-společná pokladna 

-výroba lodí v Athénách 

-athénský přístav Pireus 

-část peněz použita na výstavbu Athén => rozkvět 

3) _____________________ = nejvyšší státní úředník v 5. stol. př. n. l. 



-říkali mu „hlava cibule“ 

-nebo „ Olympan“, protože v projevech metal hromy, blesky 

-zavedl rovnost před zákonem 

-nemajetní dostávali úhradu za čas věnovaný věcem veřejným => dovršil athénskou 

demokracii 

Vylušti jméno tohoto politika: 

sídlo bohů v Řecku **** x 

řecká osada ****** x 

řecký lidový básník **** x 

volit nesměli ***** x 

čím byl Solón ****** x 

název oblasti, kde žili spartští Dórové x****** 

politické zřízení v Athénách ********* x 

athénský přístav ***** x 

4) POJMY 

Akropolis – náboženské středisko v Athénách 

Parthenon – chrám bohyně Athény 

Erechteion – chrám na Akropoli, kde jsou sochy žen místo sloupů  

 

Učebnice str. 74. Také Sparta měla spolek přívrženců. A odlišné systémy vedly k válce. 

ZÁPIS 

Válka mezi Spartou a Athénami, tzv. peloponéská válka 

1) Proti sobě: 

Athény x Sparta 

athénský námořní spolek peloponéský spolek 

2) Průběh: 



VÁLKA 

431 – 404 př. n. l. 

Vpád Sparťanů do Athén 

mor 

pomoc Persie 

3) Výsledek: 

porážka Athén 

oslabení obou států 

konec rozkvětu Řecka → podmanění Makedonií 

4) Doplňovačka str. 74 

 

Dějepis 6. C 

8. lekce 

Řecko pod nadvládou Makedonie 

Lidé říkají, že když se dva perou, třetí se směje. To platí i o peloponéské válce. Smála se 

______________. Vyluštíš. 

1) Nejdříve kontrola doplňovačky: Athény, peloponéská, Sparty, Makedonie, severně 

2) Trocha opakování pro lepší zapamatování: 

místo první řecko – perské války x******* 

řecký městský stát s dem. zřízením x*****  

řecká osada x****** 

moře mezi Balkánským poloostrovem a Malou Asií x****** 

vláda většiny lidu x********* 

sídlo bohů x**** 

období starověkého Řecka a Říma *x**** 

athénský přístav *x**** 



dovršitel athénské demokracie *x****** 

3) Do sešitu zapiš: 

Řecko pod nadvládou Makedonie 

Uč. str. 75 – 77 

Makedonie ležela na sever od Řecka. 

V čele byl král. 

Filip II. - vytvořil silné vojsko 

usiloval o rozkvět Makedonie 

podmanil si řecké městské státy 

chtěl dobýt Persii 

byl zavražděn 

Alexandr Veliký (Makedonský) 

porazil Peršany 

uskutečnil tažení do Egypta, založil město Alexandrie (maják, knihovna) 

dobyl hlavní město Persie Persepolis 

táhl s vojskem do Indie 

zemřel v Babylonu 

4) SP 

*Kolik bylo Alexandrovi let, když zemřel? 

*Kolik měst s názvem Alexandrie najdeš na mapě str. 76? 

*Které z nich proslulo? 

*Co vlastně znamená slovo muzeum, které je převzato z řeckého základu? 

*Kdo byl učitelem Alexandra Makedonského? Vylušti: 

první řecké kmeny 2000 př. n. l. x****** 

místo první řecko – perské války **x***** 



město Trója jinak x**** 

zakladatel ath. demokracie x**** 

místo druhé řecko – perské války x********* 

zemědělci ve spartě x***** 

období Řecka a Říma **x*** 

moře na východ od Řecka x****** 

oblast kolem Sparty x****** 

dovršitel athénské demokracie *x****** 

místo námořní bitvy řecko -perských válek x******* 

_________________ řecký myslitel, vědec 

učitel Alexandra Makedonského 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika 6 – čas a jeho měření 

Ne všichni jste zaregistrovaní!!! Dnešní úkoly tedy z této učebnice budou vyplývat a jejich 

řešení mi zašlete na školní email. (pridal@1zsspk.cz). 

Řádně se podepište, ať zbytečně nerozdávám pětičky. 

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

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

Vyplň zbytek cvičení na straně 46. 

ÚKOL.  

Vypočítej následující časové údaje, do emailu napiš pouze výsledky!!! 

dny hodiny minuty sekundy 
výsledek v 

sekundách 

2 2 2 2   

1 6 1 6   

  22 22 22   

  22 11 44   

3 3 3 3   

 

S přáním pevného zdraví a klidu, pohody se loučí váš učitel fyziky. 

Ing. Vladimír Přidal 
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Matematika (6.4.-10.4.) 

Dobrý den, milí žáci, 

   děkuji všem, kteří jste mi dali zpětnou vazbu, udělalo mi velikou radost, jak pilně a 

svědomitě pracujete. Protože školních úkolů máte jistě dost, postačí mi, když mi jednou 

týdně dáte vědět ( na mail stastna@1zsspk.cz ), že učivo máte zapsané, příklady v P.S. 

vyřešené a zda si průběžně kontrolujete vaše výsledky s výsledky uveřejněnými (není nutné 

posílat ofocené stránky).  Prostě, jestli v matematice stíháte nebo potřebujete s něčím 

poradit. Kdo bude chtít vypracovat něco navíc, může vyřešit jakoukoli nepovinnou úlohu 

v P.S. a pochlubit se mi s výsledkem. Těším se na vaše zprávy.  

      Děkuji též všem rodičům za podporu svých dětí v domácím učení.  

                                                                     Mějte se moc hezky.  Kristina Šťastná                                                                                                  

 

mailto:stastna@1zsspk.cz


Kontrola úlohy v P.S.str.133/3

 

 

1.)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 

  

2.) 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 ( úloha 4 je snadná- výsledek nepřikládám) 

 

 

 

 



 

- P.S. str.182/5- výsledek: 

 

 
 

 

- dobrovolné cvičení: P.S. str.182/B6 (výsledek:  5 rozdílů) 

 



3.)OTESTUJ  SVÉ  ZNALOSTI (tam, kde si nevzpomeneš, použij jako nápovědu své 

zápisy v sešitě či učebnici) 

 -  P.S. str..176/ celá strana 

 

 

 

 



Poznámka:a) u cvičení 13, 14 jsme stejné prvočíslo na druhém řádku škrtli(tudíž 2 dole 

škrtni). Ve cv.14 –zbylá prvočísla jsme kroužkovali a vypsali-tak jak jsou v uvedeném 

výsledku. 

4.) NĚCO DOBROVOLNÉHO- PRO „RYCHLÍKY“: ( pokud máš vše splněno a chuť 

udělat něco navíc) 

P.S. str. 172/ celá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK – UČIVO OD 6.4. – 12.4. 

Úkol: Na tento týden jsem vám připravila opět testík na prozkoušení, zda jste se dobře 

naučili Kroužkovce a opakování předešlého učiva. 

 Kdo má možnost, test si vytiskněte a pracujte přímo do něj, kdo možnost k vytisknutí 

nemá, tak si pište odpovědi zezadu do sešitu. Jen si napište k číslům „test kroužkovci“, 

ať si můžete příští týden zkontrolovat odpovědi, které vám opět pošlu k vaší kontrole. 

Soustřeďte se, jdeme na to!  

TEST – KROUŽKOVCI 

(správná je vždy pouze jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak) 

1. Název skupiny kroužkovci je odvozen od: 



a) dvou kroužků v hlavové části živočichů 

b) stejnoměrně článkovaného těla 

c) schopnosti živočichů stočit své tělo do kroužku 

d) toho, že v půdě vytvářejí kruhovité otvory 

 

2. Pohyb kroužkovcům umožňují: 

a) zakrslé končetiny, které na první pohled nejsou vidět 

b) drápky na spodní straně těla 

c) štětinky na povrchu těla a svaly pod pokožkou 

d) ztvrdlé části kůže na spodní straně těla 

 

3. Zakroužkuj pojmy či tvrzení, která patří k popisu skupiny mnohoštětinatci: 

většinou mořští živočichové      plíce        hermafroditi    žijí v rybnících      žábry      oddělené 

pohlaví     nereidka       žížala obecná       pijavka koňská 

 

4. Přiřaď živočichy k odpovídajícím tvrzením: 

a) nitěnka           I) lahůdka pro domorodce v tichomoří 

b) afroditka        II) žije v znečištěných vodách 

c) palolo             III) žije u břehů evropských moří 

5. Doplň: 

Žížala má na začátku těla ………….otvor a za ním je trávicí ………………., která prochází 

celým tělem a je zakončena …………….. otvorem, kterým vyvrhuje nestrávené zbytky 

potravy. Tím žížala přispívá k vytváření ………………. v půdě a tak zvyšuje její úrodnost. 

 

6. Žížala dýchá: 

a) celým povrchem těla 

b) plícemi 

c) žábrami 



d) pouze hřbetní stranou těla 

 

7. Vyber správná tvrzení: (více možností) 

I) Opasek žížaly se nalézá v přední části těla. 

II) Sliz z opasku usnadňuje přenos spermií a obaluje vajíčka. 

III) Opaskovci nežijí ve sladké vodě. 

IV) V Austrálii měří některé druhy žížal přes 3,5 metrů. 

 

8. Uzavřená cévní soustava u žížaly je tvořena dvěma cévami: 

a) přední a zadní 

b) zádovou a hrudní 

c) levoboční a pravoboční 

d) hřbetní a břišní 

 

9. Nervovou soustavu žížaly tvoří vzájemně propojené uzliny a nazývá se: 

a) propojená 

b) štaflovitá 

c) žebříčkovitá 

d) uzlinovitá 

10. Přiřaď typy potravy k živočichům: 

a) žížala                        I) krev ryb 

b) pijavka koňská        II) zahnívající části rostlin 

c) pijavka lékařská       III) drobní vodní živočichové 

d) chobotnatka rybí      IV) krev teplokrevných živočichů 

 

11. Žížaly vylézají při dešti z půdy, protože: 

a) je jim chladno 



b) mají nedostatek vzduchu 

c) neumějí plavat 

d) se ve vodě snadněji přemisťují na vedlejší záhon 

 

Úkol: 

Přihlaste se do interaktivní výuky Taktiku : 

https://interaktivita.etaktik.cz/novystudent/935/a6fcac5d829a960e79585faa620c545c 

(zkopíruj do vyhledávače) - objeví se vám registrace 

 - vyplňte údaje (6. ročník)  

- heslo by se vám mělo každému vygenerovat  

- dejte uložit a měli byste být zaregistrovaní  

- potom přes interaktivita.etaktik.cz se dostanete k pracovním sešitům, otevřete si přírodopis 

6, v obsahu (vlevo nahoře) „Bezobratlí živočichové“ budete pracovat na str. 24 - 28 – 

Ploštěnci až Kroužkovci  

Jedná se o stálé opakování učiva, které už máte jistě v malíčku 

 

Mějte se hezky a kdybyste cokoliv potřebovali, jsem na mailuZ.Z. 

 

 

 

 

Zeměpis rozepsal pan učitel předminulý týden na 3 týdny. 

Přidal 

 

 

 

 


