
Fyzika 30. 3. – 3. 4. 

 

Magnetické pole Země 

 
Planeta Země se chová jako veliký magnet. (Je to rozložením magneticky aktivních hornin v ní.)  

 má své magnetické pole a magnetické póly stejně jako obyčejný magnet. 

  

magnetické póly  -nejsou přesně na stejném místě jako póly zeměpisné, leží „kousek vedle“.  

 -jižní magnetický pól leží na severu 

 -severní magnetický pól leží na jihu 

 
magnetické pole Země  Je docela slabé „přetlačí“ ho i obyčejný školní magnet. 

 Využíváme ho především k určování směru. 

 

Kompas, buzola:  Jsou přístroje k určování směru.   

 Jejich střelka „ručička“ směřuje vždy k jižnímu magnetickému pólu. Neukazuje 

 tedy přímo na sever.  

 

Vlastní kompas:  Nalij do misky vodu. 

 Zmagnetizuj pomocí magnetu jehlu. (Stačí ji magnetem „ošmrdlat“.) 

 Polož jehlu na hladinu. (Pokud se to nepodaří, dej pod ni na hladinu kousek papíru.) 

 Jehla se stočí ve směru od severu k jihu.  

 (Odstraň z její blízkosti kovové předměty, které by magnetické pole rušily.) 

 Zkus pohybovat magnetem kolem jehly – bude se otáčet podle jeho polohy. 

 



Matematika 30. 3. – 3. 4. 

Pokračujte ve cvičeních na sčítání a odčítání úhlů. (pracovní sešit str. 151 – 153) 

Příklady jsou již těžší, ale měli byste je zvládnout. Stále se v nich používá konstrukce přenesení, 

konstrukce úhlů daných velikostí pomocí kružítka a konstrukce trojúhelníků. Pokud některé 

nezvládnete, nezoufejte. Opět dostanete zpracované konstrukce, u „těžších“ příkladů i se slovním 

postupem. 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



Přírodopis 30.3.-3.4. 

1. hodina: Přepsat zápis do sešitu: 

OBRATLOVCI rybníka a jeho okolí 

RYBY 

-kapr obecný: 

 -stavba těla: hlava, trup, ocas 

 -ploutve  – nepárové: ocasní, hřbetní, řitní 

   -párové: břišní, prsní 

 -povrch těla: šupiny, sliz 

 -dýchání: žábry – jsou chráněny kostmi za hlavou = SKŘELE 

Překreslit (vlepit) do sešitu obrázek s popisem: 

 

- postranní čára – vnímání proudění vody, centrum hmatu (+ vousky v okolí úst) 

-plynový měchýř-vyrovnávání tlaku při změnách hloubky 

-všežravec 

-zima – nehybně na dně 

-rozmnožování: 

 -VNĚJŠÍ OPLOZENÍ = probíhá ve vodě, mimo tělo samice 

 -TŘENÍ = vypouštění pohlavních buněk do vody 

 -JIKRY = vajíčka ryb, MLÍČÍ = spermie ryb 

-z oplozených vajíček vzniká plůdek, z něj dospělá ryba 



2. hodina:  Prohlédni si 3 videa: Druhy ryb, Dravé ryby, Nedravé ryby a do sešitu vypiš druhy ryb, 

které si ve videích viděl/a. Videa najdeš na: 

https://decko.ceskatelevize.cz/obyvatele-ceskych-vod 

Prohlédnout obrázky, přečíst popis: 

←Skřele – ochrana prokrvených žaber (ty 
červené plátky vpravo), tím, jak se skřele 
pohybují – otvírají a zavírají – nahání vodu do 
žaber 

 

 
 

+ Opakujte si Téma Členovci – blíží se testík 😊 !!! 

 

 

 

 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/obyvatele-ceskych-vod


Anglický jazyk – skupina paní učitelky Burdové 

Út 31.03. 

OPAKOVÁNÍ časů.  Můžeš si do sešitu napsat časování jako v češtině. 

Přítomný prostý čas 

Jedn. č. 

1. I  play 

2. You  play 

3. He, she ,it  plays 

Mn. č. 

1. We play 

2. You play 

3. They  play 

Jedn. č.  

1. I don´t play 

2. You  don´t play 

3. He, she, it doesn´t play 

Mn.č. 

1. We don´t play 

2. You don´t play 

3. 3. They don´t play 

Jedn.č. 

1. 1.Do I play? 
2. Do you play? 
3. 3.Does he, she, it play? 

Mn.č. 

1. Do we play? 

2.  Do you play? 

3.  Do  they play? 

 

To samé si vytvoříš pro Přítomný čas průběhový. 

KLADNÝ TVAR, ZÁPOR, OTÁZKA. Je to normální časování. 

 

Učebnice str. 22 

Je tam obrázek s 8 lidmi. Ty popíšeš co na tom obrázku dělají. Je to úkol 4 na str. 23. 

1. He is teaching.   A pokračuješ číslo 2, 3 …… 

Při popisu obrázku používáš  Průběhový čas, protože se to děje teď, nyní, v tomto okamžiku. 

2. Budeš pracovat ještě  dále s obrázkem a budeš psát věty podle příkladu. 

Number 1  He is wearing a green shirt, a brown tie, a belt and blue trousers. 

Takže budeš mít 8 vět  co ten člověk dělá a 8 vět co má na sobě. 

 

OSKENUJEŠ nebo OFOTÍŠ a POŠLEŠ vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 

St 1.04. 

PS str.25 úkol 3 MY IDEAL SCHOOL 

Připrav si popis školy. Dělali jsme v 5. Třídě. Použij vazbu THERE IS,  THERE ARE 

PRAVIDLA – RULES Použij WE HAVE TO. WE DON´T HAVE. WE  MUSTN ´T 

SUBJECTS – PŘEDMĚTY 

12 vět 

VYFOTÍŠ a POŠLEŠ  vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz
mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz


Čt 2.04. 

Opakuješ přítomný prostý čas, přítomný průběhový čas a slovní zásobu. 

Slovíčka z lekce 0 máš zapsaná ve slovníčku. 

 

Učebnice str. 24 

Přečteš si o SARAH, podíváš se na video. 

 

Učebnice str. 25 cv. 1,2,3,4  NA INTERNETU si vyhledáš další informace o městě LIVERPOOL a uděláš 

si poznámky do velkého sešitu. 

 

LINK:  https://umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-6.trida 

 

Kdo mi posílá zadané úkoly, jsme v kontaktu a komunikujeme spolu.  

https://umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-6.trida


Anglický jazyk – skupina paní učitelky Pulcové 

6. třída 30.3. - 3.4. 
 
1.hodina 

 
1. Kontrola a oprava minulého zadání: 

 
• pracovní sešit 11/10 například: 
a) English 
b) PE 
c) Dancing, swimming, sleeping 
d) Skiing, playing PC games 
e) Watching TV, playing basketball 
f) Getting up early 

 
• učebnice 14/1 
a) Žáci jsou ve škole pět minut před začátkem vyučování (kontrolou docházky). 
b) Žáci nemluví (nepovídají si) v hodinách. 
c) Žáci nežvýkají žvýkačku nikde ve škole. 
d) Žáci vždy nosí správně svou školní uniformu. 
e) Žáci nejedí a nepijí ve třídách. 
f) Žáci 7., 8. a  9. ročníků nepoužívají žádné líčení (vůbec se nelíčí). 
 
• pracovní sešit 12/2 

wear a uniform nosit uniformu 

eat lunch jíst oběd 

be at school být ve škole 

do homework dělat domácí úkol 

have fun bavit se, mít zábavu 

attend classes účastnit se vyučování 

chew gum žvýkat žvýkačku 

get up early vstávat brzy 

do sports sportovat 

wear make-up líčit se 

    
• písnička Everything at once: 

fox liška 

ox vůl 

hare zajíc 

bear medvěd 

bird pták 

mouse myš 

wolf vlk 

toad ropucha 

whale velryba 

bee včela 

tiger tygr  

 
 
 



2.hodina 
 
 

2. V pracovním sešitě 
• str. 13 – zopakovat gramatiku v modrém rámečku, pak vyplnit cvičení 13/4,5 
• str. 14 - zopakovat gramatiku v modrém rámečku, pak vyplnit cvičení 16/6 
• str. 15 - zopakovat gramatiku v modrém rámečku, nezapomenout na tázací zájmena 
(What? When? Where? atd.) pod rámečkem, pak cvičení 15/8,9 
 
 

3. Písnička Everything at once - přiřaďte: 
 

1) sly a) silný 

2) strong b) statečný 

3) fast c) tichý 

4) brave d) ostrý 

5) free e) sladký 

6) quiet f) špatný, nesprávný 

7) big g) jasný 

8) sharp h) tvrdý, těžký 

9) deep i) děsivý 

10) sweet j) starý 

11) right k) čistý 

12) wrong l) královský 

13) bright m) teplý 

14) light n) lehký, světlý 

15) hard o) správný, pravý 

16) warm p) hluboký 

17) scary q) velký 

18) royal r) volný, svobodný 

19) old s) rychlý 

20) pure t) prohnaný, lstivý 

 
 
3.hodina 

 
4. Procvičovat: 

https://www.umimeanglicky.cz/dictate-present-simple-tense-1-uroven/219 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/1437 
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-tense/1431 
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-present-simple-tense-1-uroven/126 
https://www.umimeanglicky.cz/chat-present-simple-tense/224 
 

5. Pro radost a zopakování: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 
   https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk 

 
 

Myslím na vás, mějte se hezky. ☺ Těším se, že až se konečně uvidíme zase ve škole, budu vám 

moct všem dát jedničky za pečlivou domácí práci, kterou mi předložíte ke kontrole. See you next 

time. ☺ 

https://www.umimeanglicky.cz/dictate-present-simple-tense-1-uroven/219
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/1437
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-tense/1431
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-present-simple-tense-1-uroven/126
https://www.umimeanglicky.cz/chat-present-simple-tense/224
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk


Občanská výchova 

 

Kalendář - Březen 

 

Některé pranostiky na březen: 

6.3.   Na sv. Bedřicha slunko teplem zadýchá. 

7.3.   O sv. Tomáši sníh bředne na kaši. 

12.3.  Na sv. Řehoře čáp letí přes moře. 

31.3.  O sv. Balbíně je už u nás po zimě. / Víš co znamenají? 

 

 

Historie /opakování/ 

Důležité události 19. a 20. století: 

 

 

1939- obsazení českých zemí nacisty. 

1968- okupace českých zemí vojsky Varšavské smlouvy. 

1989 - Sametová revoluce. 

1993- samostatný stát Česká republika.     

 

Podívej se na dokument-" Sametová revoluce"  na internetu.  Napiš významné osobnosti této 

revoluce. Jaký význam měli pro náš stát ?               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Zapiš si do sešitu: 

1) Oprava:   

   PT      PKN          PŘ                PO PKN 

Břehy    řeky     lemovala     přístaviště     s pramicemi. 

2) Nadpis: Příslovečné určení  

Příslovečné určení času – Kdy? – označení PUČ 

Příslovečné určení místa – Kde? – označení PUM 

Příslovečné určení způsobu – Jak? – označení PUZ 

Příklady: 

Jana na otázky odpovídala klidně. Jak?  - klidně – PUZ 

Jana psala pohádku u psacího stolu. Kde? – u stolu – PUM 

Včera Jana psala pohádku. Kdy? – včera – PUČ 

Pokud volíme mezi tím, zda se jedná o předmět, nebo příslovečné určení, tak zvolíme vždy 

příslovečné určení!!!! 

(příslovečné určení může být holé, rozvité, několikanásobné) 

Nech si otevřený sešit a ještě k tomu si otevři učebnici na straně 74 a pusť si první nahrávku. 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

1) Následující věty si napiš do sešitu: Piš ob jeden řádek. 

Celý den venku pršelo. 

Letos se urodilo hodně jablek. 

Od nádraží se ozývalo houkání vlaku. 

Odpadky neodhazujeme na zem. 

Večer se vrátili z výletu. 

Oheň se rychle šířil. 

Zpívá jako zlatý slavík. 

Údolím protéká řeka. 

Ráno foukal studený vítr. 

Do práce jezdí vlakem. 

Pusť si druhou nahrávku. 



2) V učebnici na straně 76 napiš cvičení 5 do sešitu. 

Věty si napiš ob jeden řádek. 

Nejprve označíš podmět a přísudek. Podmět podtrhneš rovně a nad něj napíšeš PO (nevyjádřený 

podmět dáš do závorky /zájmeno/a napíšeš nad přísudek), přísudek podtrhneš vlnovkou a nad něj 

napíšeš PŘ. (pokud je přísudek z více slov, píšeme PŘ nad nejdelší slovo) 

Pak ve cvičení vyhledáš příslovečná určení, označíš je tak, že nad každé příslovečné určení napíšeš 

PUM, nebo PUČ, nebo PUZ. 

Cvičení 76/5 mi pošleš jako fotografii mailem do konce týdne. (Potom pošlu správné řešení) 

Literatura – 1 vyučovací hodina 

Dnes si přečtete ještě jednu baladu od Karla Jaromíra Erbena. Bude to balada Vodník. 

1. část 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-jaromir-erben/vodnik-kytice.html#axzz6I5B1hytH 

2. část 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-jaromir-erben/vodnik-kytice-2.html#axzz6I5B1hytH 

Očekávejte malý test na téma – balady. (ještě upřesním) 

 

Sloh – 1 vyučovací hodina 

Tuto hodinu byste měli dopisovat slohovou práci z minulé vyučovací hodiny – popis pracovního 

postupu – recept. 

Práce musí být na celou stranu ve velikosti sešitu. Píšete to na papír, protože sešity máte u mě. 

Píšete to 2 vyučovací hodiny, takže rozsah a kvalita práce tomu musí odpovídat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-jaromir-erben/vodnik-kytice.html#axzz6I5B1hytH
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-jaromir-erben/vodnik-kytice-2.html#axzz6I5B1hytH


Dějepis (od 30. 3 do 3.4.) 

Pročti si text, vytiskni, nalep do sešitu.  

Otázky vypracuj také do sešitu. Zatím mi nic neposílejte. 

 

 

Antické Řecko 

Vznik městských států 

- Řekové se usazují v úrodných rovinách dělených od sebe horami 

- Místo jedno státu tak vznikají malé státečky 

- Časem v osídlené rovině se vytvořila centrální vesnice 

- Postupně se stává politickým střediskem celé oblasti 

- Tak vzniká městský stát – polis 

- Obyvatelé tvoří vládnoucí vrstvu 

- Občan má práva a povinnosti, právo: vlastnit pozemky a budovy, podílet se na politickém 

dění, povinnosti: sloužit vojsku, ale i v případě potřeby stát finančně podporovat 

- Právo volit a být volen 

- Stát řídí volení úředníci 

- Nejvyšší úřady zastávají příslušníci bohaté aristokracie 

- Občanství je dědičné 

- Ve městech žijí i neplnoprávní občané – cizinci a otroci 

- Dórové s původním obyvatelstvem buď splynuli nebo si domorodce podmanili a vytvořili 

ostře oddělenou vládnoucí vrstvu 

Otázky k procvičení 

1. Jak vznikla polis 

2. Jaké povinnosti a práva měli občané 

3. Jak se Dórové začlenili do řecké společnosti 

Velká řecká kolonizace 

- Nedostatek zemědělské půdy a surovin přiměly Řeky vydat se do vzdálených míst a založit 

nové osady „kolonie“ 

- Výpravu s cílem založit kolonii organizovala vždy nějaká polis, jež pak byla označována jako 

mateřské město – „metropole“ 

- Vznik kolonii v jižní Itálii, Sicílii a na pobřeží Černého moře, dále dnešní pobřeží Francie a 

Španělska 

- Metropole dovážela do kolonií řemeslné výrobky, olej a víno 

- Z kolonií do Řecka se vozilo hlavně levné obilí 

Otázky k procvičení:  

1. Proč došlo k velké řecké kolonizaci 

2. Co je kolonie a metropole 

3. Na mapě si prohlídni a ukaž vzniklé kolonie 



 

 

 

Důsledky kolonizace 

- Obchod přinášel zisky i ztráty 

- Majitelům se nevyplatilo pěstovat levné obili 

- Raději obilí nakoupili  

- Na svých pozemcích místo něj vysázeli olivovníky a vinnou révu 

- Přebytky obilí drobní zemědělci museli prodávat hodně levně na tržišti 

- Jejich příjmy klesaly 

- Pokud chtěli pěstovat víno nebo olivy museli se zadlužit 

- Pokud dluh včas nesplatili, upadli do otroctví 

- Rostly majetkové rozdíly i napětí mezi obyvatelstvem 

- V důsledku zámořských obchodů dochází k rozkvětu řemesel 

- Řemeslníci se brzy vyrovnávají majetkem aristokracii 

- Dožadují se podílu na vláda 

Otázky k procvičení:  

1. Jaké důsledky měl dovoz levného obilí z kolonii 

2. Proč rostly majetkové rozdíly mezi obyvatelstvem 

3. Co znamenal obchod s koloniemi pro řemeslníky 

 



 

Mohla shromáždění zrušit. 

- Systém zavedl Lykurgos 

- Sparta ovládla celou jižní polovinu Peloponesu 

- Donutila do vojenského splolku vstoupit městské státy 

- Spolek nazýváme „Peloponéský“ 



-  

 

 

Otázky k procvičení 

1. Proč se Sparta stala vojenským státem 

2. Jak byl řízen stát ve spartě (schéma)  

3. Co byl peloponéský spolek 

 



Athény 

- 6. st. Politik Solón rozděluje Athény do čtyř majetkových tříd 

 

 

Athénský politický systém 

 

Otázky k procvičení 

1. Porovnej řízení státu ve Spartě a v Aténách 

2. Který systém pokládáš za demokratičtější 

 



Zeměpis 30.3. – 3.4.2020  

Zopakuj si z minulé látky: 

1. Na čem závisí rozmístění vegetačních pásů na Zemi? 

2. Jaké znáš vegetační pásy? 

3. Vzpomeň si na tabulku z minulé látky a přiřaď si k pásům podnebným pásy 

vegetační. 

Pokud jsi si ještě nevyzkoušel testík v Alfovi, tak se přihlas a hurá na to.  

 

Na 2 vyučovací hodiny tohoto týdne máme připraveny vegetační pásy tropů. 

 

Zápis do sešitu: 

Vegetační pásy tropů 

V tropech se nacházejí tři základní vegetační pásy: 

• tropické deštné lesy (stále a střídavě vlhké) 

• savany 

• pouště a polopouště 

Tropické deštné lesy 

Nachází se v tropickém pásu v oblastech s velkým množstvím srážek. Jsou největším 

producentem kyslíku, a proto se přezdívají plíce světa. 

 



V tropickém deštném lese je velmi bujná vegetace. Stromy vytváří několik pater – galerií. 

Jedná se tedy o tzv. galeriový les: 

   

Rostliny: 

• stromy – eben, mahagon, teak, palisandr 

• liány – popínavé rostliny 

• orchideje 

• lidé pěstují tropické plodiny – banány, ananas, kiwi, mango 

• palma olejná 

• plantáže – čajovník, kávovník, kakaovník 

Živočichové: 

• opice – gorila, orangutan, šimpanz, gibon 

• šelmy – jaguár, tygr  

• hadi – anakonda, hroznýš, mamba 

• kajman, piraňa, arapaima, delfínovec 

• kapybara, papoušci, motýli, pavouci 

V tropických lesích je koncentrováno nejvíce rostlinných a živočišných druhů na světě. Je zde 

tedy nejpestřejší rozmanitost rostlinných a živočišných druhů – biodiverzita. 

Velkým celosvětovým problémem je vypalování(žďáření) a kácení(mýcení) deštných 

lesů kvůli potřebě nové zemědělské půdy, dřeva a dalších surovin. 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ooyng_oAcDM 

https://www.youtube.com/watch?v=Ooyng_oAcDM


Savany 

Savany jsou travnatá společenstva v tropickém pásu s roztroušenými skupinami stromů a 

keřů, s výraznými obdobími dešťů a sucha. V jižní Americe můžeme pro savany slyšet též 

názvy llanos nebo campos. 

 

rostliny: akácie, baobab, keře, traviny 

živočichové: Afrika - lev, gepard, levhart, tygr, hyena, slon, žirafa, zebra, antilopa, pakůň, 

nosorožec, hroch, krokodýl, dikobraz, opice, ptáci, hraboši. Austrálie - klokani, dingo, koala. 

J. Amerika - mravenečník, pásovec, jaguár. 

lidé: kočovní pastevci – nomádi, různé kmeny – např. Masajové, Křováci, Pygmejové. 

Živí se pěstováním zemědělských plodin (např. čirok, batáty, proso), chovem hospodářského 

zvířectva (kozy, skot). Zemědělství je však velmi primitivní.  

 



Pouště tropického pásu 

Nachází se v tropickém pásu s velmi nízkým množstvím srážek. S ubývajícím množstvím 

srážek se savany postupně mění v polopouště a dále pouště. 

Jejich povrch může být písčitý, kamenitý. Život je soustředěn v oázách - místech, kde se na 

poušti vyskytuje voda. Oázy jsou říční (např. Nil), studniční, artézská (pramen). 

 

rostliny: nenáročné na vodu – sukulenty, kaktusy 

živočichové: hadi, štíři, fenek, velbloudi 

Lidé žijí zejména v oázách, kde pěstují nenáročné plodiny a chovají hospodářské zvířectvo. 

K cestování po poušti využívali dříve velbloudy – celé karavany. 

Vysychajícím korytům řek se říká vádí. 

 

„Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.“  Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ 



Úkoly: 

         

1. Prohlédni si obrázky. Pokus se vyjmenovat co nejvíce zvířecích druhů. 

2. Na obrázku je tzv. „Big five“. Kdo velkou pětku tvoří?        ……………………………………. 



 

3. Jaký je rozdíl mezi dromedárem a drabařem?  

4. Jak rozeznáš slona afrického od slona indického?  

5. Kde se nacházejí tyto pouště: Gobi, Atacama, Sahara, Taklamakan, Llano Estacado, Kalahari, Nafúd, Karakum. 

6. Poznej, co je na obrázcích: 

       

                  

Nápověda: Ara, mravenečník, koala, kapybara, anakonda, outloň, fenek, lenochod. 

Odpovědi na otázky zašli na email schwarz13@seznam.cz 

Držím palce, ať to všechno zvládneš a v týdnu se těším na shledanou u alfa. 

 

mailto:schwarz13@seznam.cz

