
AJ 6.C – týden 4.5. - 8.5. 
 

Milí šesťáci, jsem ráda, že se nám podařilo nastartovat online výuku. Nicméně, aby to k něčemu 

bylo, je potřeba se na učivo podívat a naučit se dopředu věci, které po vás požaduji. 

Musíte umět teorii, abychom ji mohli uvést do praxe. Takže se pokuste veškerá slovíčka k 

probraným tématům a též gramatiku natlačit do hlavy v co největší míře. Minule jsme se věnovali 

výrazům some a any, víme, co jsou to počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a kdy se používá 

člen a/an nebo nic. Než si zadáme další práci, zkontrolujete si tu minulou. 
 

Řešení minulých cvičení: 
 

učebnice str.45/6b – 2) – fish (U), 3) an egg, 4) – meat(U), 5) – tomatoes (mn.č.), 6) an apple, a banana, 

7) – fruit (U), – vegetables (mn.č.), 8) a sandwich, – cheese (U), – lettuce (U) 

 

PS str.35/4 (poslech) – 2) chips, 3) cola, 4) salmon, 5) pasta, 6) water, 7) chocolate cake, 8) ice cream 

PS str.35/5 – Count. Nouns : tomatoes, eggs, bananas, apples, oranges, grapes; 

  Uncount. Nouns: chicken, rice, lemonade, water 

PS str.35/6 – 2) –, 3) –, 4) –, 5) a, 6) a, 7) an, 8) –, 9) –, 10) –, 11) –, 12) –, 13) –, 14 an 

PS str.36/2 – meat: chicken, sausage;  fruit: orange, banana, apple; vegetables: mushrooms, onion,  

 cabbage; drinks: water, milk; other: butter, bread, cheese 

PS str.36/3 – 2) an, 3) a, 4) some, 5) an, 6) some, 7) a, 8) an, a, some, 9) some, some, 10) some,  

 some, some 

 

Domácí úkol na další týden je zde: 
 

Do středy!!! budeš mít zapsaná slovíčka části 4b a také se je pokusíš naučit. Potom si přečteš článek 

na straně 46 v učebnici a zkusíš si ho přeložit. Je to velice známá pohádka. 

Další práce na zbytek týdne: 

- budeš si opakovat vše, co jsme doposud dělali v lekci 4 

- ústně si uděláš z učebnice str.46/1b 

- do školního sešitu vypracuješ z učebnice str.47/3a + zelenou tabulku (doplníš) 

- ústně si uděláš z učebnice str.47/4 (ptáš se a odpovídáš podle obrázku) 

- v PS str.37/6 (pořádně si přečti zadání) – můžeš mi poslat k ohodnocení!! Kdo má CD, udělá si i 

poslech – cv.4 + 5 
 

Něco ze zadaných úkolů si projdeme při online výuce, ale Ti, co se neúčastní, budou muset pracovat 

sami a nějakým způsobem si se zadanými úkoly poradit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dějepis 6. C 

15. a 16. lekce 

Rozdělení obyvatelstva v Římě 
 1) Nezapomeňte odeslat prověření učiva na krejci.zdenka@centrum.cz, pokud jste tak zatím neučinili. 

  2) Zkus k sobě dát správné dvojice: 

 1 Tiber   a) obyvatelé severní Itálie 

 2 brázda  b) obyvatelé střední Itálie 

 3 Latínové  c) řeka v Římě 

 4 Etruskové  d) velikost budoucího města 

 3) Učebnice strana 91, přečti si text a pak si napiš: 

  Rozdělení obyvatelstva v Římě 
 Patriciové – plnoprávní, urození 

       - bohatí vlastníci půdy 

 Plebejové – neurození, neplnoprávní 

       - rolníci, řemeslníci, obchodníci, bezzemci 

 Otroci – bezprávní 

 

 Přečti si shrnutí ve žlutém rámečku a pak vyřeš doplňovačku, strana 91 

   

Řešení bodu 1 – 1c, 2d, 3b, 4a 

 

 Poslední král etruského původu byl z Říma vyhnán. Pak byla nastolena republika. Přečti si rozdělení 

období republiky, přečti si další text a prohlédni obrázky. 

 

 Římská republika 510 – 27 př. n. l. 
 Republika z latinského  res publica 

        věc veřejná 

 Každý občan ( muž) měl právo podílet se na řízení státu. 
 K čemu sloužilo forum Romanum? 

 

 Řízení republiky 
 V čele: 2 konzulové (na 1 rok) 

  senát (rada starších) 

  diktátor (na půl roku) 

  lidové shromáždění 

 Kdo v Římě neměl právo podílet se na řízení státu? 

 Ženy, otroci, cizinci 

 

 Řešení doplňovačky strana 91 

 1) spojenim osad, 2) Romulus a Remus, 3) králové, 4) Etruskové, 5) královská, 6) republiky, 7) patricie, 

8) plebeje, 9) bezzemci 

 

 Boj plebejů s patricii 
 Boj za stejná práva 

 Odchod plebejů z Říma = > tribuni lidu – měli právo veta (veto = zakazuji) 

 Sepsání zákonů na 12 deskách, platné provšechny římské občany 

 Jeden z konzulů musel být plebej 
 

 Po přečtení shrnujícího rámečku vyplň doplňovačku strana 93 

 

 

 



Český jazyk  4. 5. - 8. 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. Tyto pak po splnění odevzdají do 

poštovní schránky školy. 

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 (7.5. 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 :-) 

 

 

 

Fyzika 6, 4. – 15. 5. 

Teplota 

7 dnů budeš 2x denně měřit a zapisovat venkovní teplotu. Můžeš použít venkovní teploměr, 

meteorologickou stanici, pokud nemáš tak údaje z mobilu nebo internetu. 

Do tabulky budeš kromě teploty zapisovat i čas měření, místo měření a meteorologickou značku pro 

počasí.  

Tabulku můžeš zpracovávat ručně i na počítači. Meteorologické značky počasí jsou volně dostupné na 

internetu. 

Protože měření je dlouhodobější, na 7 dnů, nebudeš tento týden zasílat úkol. Jeho odevzdání je tedy 

do 15. května 2020.  

Některé tabulky z let minulých: 
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Domácí úkol: do 15. 5. 2020 na email (pridal@1zsspk.cz) zašli tabulku – protokol o měření teploty. 

Přeji sluníčko a zdravíčko.     Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

Matematika (4.5.- 7.5)  
  
Milí žáci,  
     děkuji všem, kteří jste mi odevzdali vypracovanou samostatnou práci. Ze zpětných vazeb je vidět, že 
se vám učivo daří zvládat. Některým žákům to jde “svépomocí”, jiným pomáhají rodiče, za což jim moc 
děkuji.  
 
Informace:  Stanovenou online hodinu matematiky prozatím ponechám na konzultace učiva, v uvedenou 
dobu se můžete se mnou poradit, když vám bude něco nejasného. Bude-li někdo potřebovat, poradím i 
s vypracováním zadaného úkolu. Pokud zrovna nemáte možnost ve stanovenou dobu navázat online 
komunikaci, nevadí, stačí mě o potřebě konzultace informovat přes mail. K odevzdávání úkolu 
doporučuji využít Teams. Děkuji za spolupráci. 
  
 

Kontrola dobrovolného (nepovinného) úkolu: P.S. str.198/5  
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1.den)  DOMÁCÍ ÚKOL:   
     Vypracovaný domácí úkol mi, prosím, zašlete nejlépe do 10.5. Doporučuji využít komunikace 
přes Teams. Děkuji.  
 

  
a) Vypočítej objem krychle: hrana a= 1,2 m ( Pište, prosím, i postup, nejen výsledek) 

  
  
  
b) Urči objem kvádru o rozměrech 1,6 m, 80 cm, 30dm . (Nezapomeňte převést vše na stejné jednotky)  
  
  
 

  
  

2.den) POVRCH KRYCHLE (nadpis si zapiš do sešitu)  

         - uč. G str. 24/ nahoře- přečti si  
         - do sešitu zapiš:  
          Síť krychle: - tvoří ji 6 shodných čtverců  
                               - obě sítě, které vidíš v učebnici, si načrtni tužkou do sešitu  
           Povrch krychle: růžový vzorec barevně opiš  
           Povrch krychle vychází v jednotkách čtverečních.  
  
   Příklad(zapsat do sešitu): Jaký je povrch krychle o hraně 0,3 m?  
                  S= 6•a• a  
                  S= 6• 0,3• 0,3  
                  S = 6• 0,09  

                  S= 0,54  m
2

 
 

              Povrch krychle je 0,54 m
2

. 
 
 
3.den) POVRCH KRYCHLE- VÝPOČTY 
 
              - vypracuj cvičení v  P.S. str.202/1-kontrolu proveď dle přiloženého řešení 

 

               Řešení: 



 
 

 

 

4.den) KRYCHLE- OBJEM A POVRCH 

   - vypočítej v P.S.str. 202/2 a)b) 

   - pak vyřeš slovní úlohu P.S. str. 205/9 

   

        



 

 

 

 

5.) DOBROVOLNÝ (NEPOVINNÝ)ÚKOL- pro „rychlíky“…bude vás bavit, mrkněte na to! 

- P.S. str. 207  …vyzkoušej si, jakou máš prostorovou představivost ? 

-  Výsledky budou příště. 

 

                                           MĚJTE SE KRÁSNĚ.  

                                Vaše paní učitelka z matematiky Šťastná 

                   

 

 

 

PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK – UČIVO OD 4.5.-10.5. 

Úkol: V učebnici na str. 68-69 si přečti text o třech zbylých skupinách pavoukovců. Minulý týden 

jste si zapsali pavouky, tento týden si dopíšete tři zbývající skupiny. V učebnici se dívej na obrázky. 

Poté si v pracovním sešitě na str. 29  Pavoukovci vypracuj úkoly. 

Zápis do sešitu: 

2. SEKÁČI 

- zadeček přisedá k hlavohrudi celou šíří 

- dlouhé nohy (může při chycení odvrhnout), noha se pak chvíli pohybuje sekavým pohybem – odpoutá 

pozornost predátora 



Př. Sekáč domácí 

 

3. ROZTOČI 

Př. Klíště obecné 

-parazit 

-samička saje krev, samci malí, nepřijímají potravu 

-samička do půdy několik tisíc vajíček => za 3 – 6 týdnů larvy => dorostou v 8nohé nymfy => dospělý 

jedinec 

 

Nemoci způsobené klíštětem: 

-virový zánět mozkových blan 

-borelióza (bakteriální) 

- zarudlé místo, únava, teplota, pak klid a pak poruchy zdraví 

 

Př. Zákožka svrabová 

-0,3 mm, způsobuje kožní nemoc – svrab (chodbičky v lidské pokožce, kladou zde vajíčka => larvy, svědí 

to)  

 

Př. Varoa včelí 

-parazit na včelách (ve vzdušnicích, „včelí mor“)  

roztoči roztoč v domácím prachu - alergie  

 

4. ŠTÍŘI 

-rodí živá mláďata 

-vývojově stará skupina pavoukovců 

- na zadečku hrot s jedovou žlázou 

- draví, v noci loví, tropy a subtropy 

 

Př. Štír kýlnatý  

- jižní Evropa, (u nás Slapy, ale od r. 1988 neobjeven ani jeden) 

- nosí mláďata na hřbetě 

 

Př. Veleštír císařský 

-kolem 15 až 23 cm, Afrika  

 

Pro tento týden stačí, příště budeme opět opakovat Mějte se pěkně. Z. Z. 

 

 

 

 

 

Pokyny 6. C Zeměpis 

Plán 4.5. – 8.5. 

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

 Nová látka – Atmosféra – počasí 

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  

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


 Nové učivo je na snímcích č. 12–22 

o Jedná se o učivo v učebnici na stranách 36–39 

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