
Český jazyk 6.-8.4. 

1) Konzultační hodiny k Českému jazyku v programu zoom jsou vždy v úterý 9.30 – 10 hodin, 

čtvrtek 10.30 – 11 hodin. Konzultace nejsou povinné a záleží na vašich možnostech. (Více na 

stránkách školy) 

Link na paní učitelku Evu Beránkovou 

https://us04web.zoom.us/j/4660018862 
 

2) Někteří již udělali test na druhy přísudků v programu Alf. Test si udělejte všichni. Ve středu 

vám pošlu další test – na koncovky přídavných jmen podle vzoru mladý a jarní. Tento test 

byste si měli napsat nejpozději do 15.4. 

 

Mluvnice - 1. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 32/6, 33/9,10 

Nemusíte mi posílat, řešení vám pošlu ke konci týdne. 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 33/11,12 

Nemusíte mi posílat, řešení vám pošlu ke konci týdne. 

Literatura – 1 vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Sociální balada 

- Lyricko – epická báseň  

- Zpracovává motivy ze života lidí ve společnosti 

- Upozorňuje na sociální nespravedlnost, chudobu 

Sociální balady psali: 

Jiří Wolker: např. Balada o očích topičových, Balada o nenarozeném dítěti, Balada o snu, Balada o 

námořníku, Balada z nemocnice 

- Napsal básnické sbírky: Host do domu, Těžká hodina – v těchto sbírkách jsou i balady 

Petr Bezruč: balada Maryčka Magdónova – nachází se v básnické sbírce Slezské písně 

 

Přečti si Baladu o čích topičových od Jiřího Wolkera: 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jiri-wolker/balada-o-ocich-topicovych-tezka-

hodina.html#axzz6Ij2dC9tn 

https://us04web.zoom.us/j/4660018862
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jiri-wolker/balada-o-ocich-topicovych-tezka-hodina.html#axzz6Ij2dC9tn
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jiri-wolker/balada-o-ocich-topicovych-tezka-hodina.html#axzz6Ij2dC9tn


Po přečtení odpověz do sešitu na otázky: 

1) Jak se jmenoval hlavní hrdina balady? 

2) Jaké bylo zaměstnání hlavního hrdiny? 

3) Jak dlouho vykonává hlavní hrdina své zaměstnání? 

4) Jakou nemocí onemocněl v práci hlavní hrdina? 

Odpovědi na otázky formou fotky mi posílejte mailem do 17.4. (V sešitě bude napsaná otázka a za ní 

odpověď) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodopis 6. třída 6.-8. 4. 

1 hodina: Vytisknout zadání vzorových otázek – téma Členovci a s pomocí sešitu na ně odpovědět. 

Není třeba odpovědi zasílat, žáci si je zkontrolují dle zaslaného zvukového komentáře. Po 

Velikonocích – úterý 14.4. bude zadán test v Alfovi. Prosím o jeho vyplnění do pátku 17.4. 

1.Proč se členovci nazývají členovci? 

2.Co je to vnější kostra? 

3.Doplň tabulku: 

 Skupina členovců Části těla Počet párů 

končetin 

1 příklad živočicha 

    

 

    

 

    

 

 

4.Čím dýchají raci? Který z raků (bahenní/říční) vyžaduje čistší vodu? 

5.Jak pod vodou dýchá vodouch stříbřitý? 

6.Rozhodni (škrtni špatnou variantu – jedno slovo z tučně vyznačených): 

a)Stádium larvy je součástí přímého/nepřímého vývinu. 

b)Vývin přímý/nepřímý se dělí na dvě možnosti – proměnu dokonalou (motýli) a nedokonalou 

(vážky). 

c)Vývin nepřímý s proměnou dokonalou/nedokonalou má vývojová stádia: vajíčko – larva – 

dospělec. 

d)Ve vývinu nepřímém s proměnou dokonalou/nedokonalou je navíc stádium kukly. 

7.Napiš dva zástupce hmyzu, kteří kladou vajíčka do vody. 

8.Jak dýchá pod vodou larva komára? 

9.Proč žije dospělá jepice jen jeden den? 

10.Napiš příklad zástupce hmyzu, který se pohybuje po hladině vody. 



Zeměpis 6.4. – 8.4.2020  

Zopakuj si z minulé látky: 

1. Jaké vegetační pásy se nacházejí v tropech? 

2. Vysvětli slovo oáza? 

3. Co je galeriový les? 

                              V Alfovi si vyzkoušej testík „Vegetační pásy tropů“.       

Na 1 vyučovací hodinu tohoto týdne máme subtropickou vegetaci.  

Byl/a jsi někdy s rodiči na dovolené u moře v Chorvatsku, Itálii, Španělsku (Středomoří)? 

Vzpomeň si jaké rostliny tam byly, jak moc pršelo, bylo ti teplo? 

Zápis do sešitu: 

Vegetační pásy subtropů 

Biosféra subtropů závisí opět na podnebí. Na mapkách vidíš zjednodušeně oblasti sušší – 

Středomořská vegetace a vlhčí, kde se vyskytují i méně náročné stromové porosty. Vzhledem 

k podmínkám se jedná o tzv. stále zelené tvrdolisté rostliny. Dále křoviny a pouště. 

 

   

Rostliny: 

• jehličnany – cypřiš, cedr, pinie 

• fíkovník 

• olivovník 

• cesmína, mandloň 

• rozmarýn, levandule 



• lidé pěstují – citrusy (pomeranč, grep, mandarinka, citrón, limetka, vinná réva  

Živočichové: 

• daněk, ovce, koza, muflon, šakal 

• klokan  

• plazi, hmyz 

• racek 

Poznáš, co je na obrázcích? 

Nápověda: olivovník - olivy, pinie - piniové oříšky, mandloň - mandle, levandule, cedr, 

fíkovník – fíky, cypřiš, pomerančovník. 

                 

             

                           

 



Anglický jazyk – paní učitelka Pulcová 
 
A) KONTROLA A OPRAVA 
 
1) Pracovní sešit 
•13/4 

a) You like your new school. 
b) We do our homework. 
c) I go by bus. 

 
•13/5 

a) We don´t go to school everyday. 
b) They don´t play hockey after school. 
c) I don´t eat my lunch at home. 

 
•15/8 

a) Yes, he (she) does. / No, he (she) doesn´t. 
b) Yes, they do. / No, they don´t. 
c) Yes, he (she) does. / No, he (she) doesn´t. 

d) Yes, I do. / No , I don´t. 

•15/9 
a) What do you play after school? 
b) When does Peter come home? 
c) Where do you play badminton? 
d) How many subjects do pupils have in Year 7? 
e) When do students start school? 

 
2) Písnička – přídavná jména: 
 
1 - t 
2 – a 
3 – s 
4 – b 
5 – r 
6 – c 
7 – q 
8 – d 
9 – p 
10 – e 
11 – o 
12 – f 
13 – g 
14 – n 
15 – h 
16 – m 
17 – i 
18 – l 
19 – j 
20 – k 
 



B) POZOR! V minulém zadání jsem udělala chybu, zadala jsem: str. 16/6, správně mělo být: 14/6 
(přepisování kladných vět na záporné). Prosím vypracujte tento týden. 
  
C) SPOJTE ANGLICKÁ SLOVA S OBRÁZKY (KDO CHCE, MŮŽE VYBARVIT☺) 

 
 
 
 
D) PÍSNIČKA PRO RADOST (ZKUSTE SI PŘELOŽIT, CO VŠECHNO EASTER BUNNY DĚLÁ) 
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

E) PROCVIČUJTE NA ALFOVI  
 

HAPPY EASTER!!! ☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc


Anglický jazyk – paní učitelka Burdová 

Út 7.04. 

PS str. 6-7. Doplnit myšlenkovou mapu. Stále si opakovat časování sloves v přítomném prostém a 

přítomném  průběhovém čase. Opakovat si tvorbu –ing tvarů. 

1/ slovesa , která končí na  -e 

Have     -     having  

Move     -     moving 

2/ jednoslabičná slovesa , kde je zdvojování  koncové souhlásky 

Sit     -     sitting 

Run     -     running 

TADY JSOU LINKY NA PROCVIČOVÁNÍ AKTUÁLNÍ GRAMATIKY 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-tense-2-uroven/977 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-2-uroven/3170 

https://www.umimeanglicky.cz/dictate-present-simple-tense-1-uroven/186 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-continuous-double-consonant/401 

 

St 8.04. 

Budeš si opakovat podle těchto linků 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-2-uroven/838 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tense-questions-negatives-2-uroven/154 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-vs-continuous-1-uroven/1242 

Tento link už máš kombinaci modrého a zeleného času 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous-1-uroven/2326 

 

Kdo bude mít problémy, musí si stále tato cvičení opakovat. 

Když ti něco nepůjde, vezmeš si velký sešit a tam si ty věty budeš zapisovat. 

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-tense-2-uroven/977
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-2-uroven/3170
https://www.umimeanglicky.cz/dictate-present-simple-tense-1-uroven/186
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-continuous-double-consonant/401
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-2-uroven/838
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tense-questions-negatives-2-uroven/154
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-vs-continuous-1-uroven/1242
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous-1-uroven/2326


Přítomný prostý – modrý                                        Přítomný průběhový – zelený 

My mum  cooks every day.                                    My dad is working now. 

Does your drother speak Italian?                         Is your sister reading a book  at  

                                                                                    the moment? 

Komu to půjde, může si vybrat další cvičení, která najdeš  na této užitečné stránce. 

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

Vlevo se ti objeví témata a ty si rozklikneš GRAMMAR TENSES = mluvnické časy, gramatické časy 

 

Takže stále OPAKUJEME. 

Zde musíš získat jistotu.  GOOD LUCK  AND HAPPY  EASTER. 

TENTO TÝDEN NEMÁŠ NIC NA POSÍLÁNÍ. 

 

Občanská a rodinná výchova 

Život v 19.století ovlivnila celá řada vynálezů: lodní šroub, oblouková lampa, parní stroj, první 

železnice v Evropě. 

Slavní čeští vynálezci a vědci. 

Josef Ressel vynalezl lodní šroub,který lépe a dokonaleji pohání lodě. 

Bratranci Veverkové vynalezli ruchadlo, které krájí a obrací zem a klade je do rovných brázd. 

Johan Gregor Mendel objevil jako první zákon dědičnosti – genetika. 

František Křižík – objevil obloukovou lampu pro veřejné osvětlení. 

Otec a syn Gerstnerové – první železnice v Evropě / z Českých Budějovic do Lince/. 

Josef Božek – parní stroj, kolesový parník, první parní automobil. 

Otázka: Žila ve vaší obci nebo v jejím okolí některá významná osoba? Co o ní víš?  / učebnice 

str.76/ 

 

 

 

 

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


Fyzika 6. 4. – 8. 4. 
 
Od Fyziky si před Velikonocemi odpočiňte. 

 
Matematika 6. 4. – 8. 4. 
 
Výklad: str. 154 
K dělení úhlu dvěma používáme konstrukci osy úhlu. 
K násobení úhlu dvěma používáme konstrukci přenesení. „Dáme“ jej dvakrát za sebou. 

Čili stále to samé. Pro jistotu si ale tyto dvě konstrukce znovu ukážeme      . 
 
Př.: Pro zadaný úhel ABC máme sestrojit úhel poloviční velikosti. 
 

 
Př.: Pro zadaný úhel ABC máme sestrojit úhel dvojnásobné velikosti. 

 
Cvičení: str. 155, 156 



 



 
 
 

 



Dějepis  

Text vytisknout, nalepit do sešitu, umět odpovědět na otázky na konci textu. Vypracovat domácí úkol 

(na papír, PC – nechám na vás. Zaslat na email nebo WhatsApp, podle možností. 

VRCHOLNÉ OBDOVÍ ŘECKÝCH STÁTŮ (KLASICKÉ BDOBÍ, 5. – 4. STOLETÍ PŘ.N.L.) 

Řecko – perské války 

- Konec 6.st.př.n.l. velké území ovládá Perská říše 

- Pod její nadvládou i maloasijští Řekové – nesmířili se s tím 

- 499 př.n.l. povstali proti králi Dareiovi I. 

- Povstání vede městský stát Milétos 

- Pomáhají Athéňané - neúspěšně 

- Peršané berou jako záminku pro tažení do Řecka  

- 490 př.n.l. tažení Peršanů do Athén 

- Athény žádají o pomoc Spartu 

- Sparťané dorazí pozdě  

- Athény pod vedením vojevůdce Miltiada poráží v bitvě u Marathonu Peršany 

- Král Dareios umírá 

- Xerxes jeho syn chce ale Řecko dobýt 

- 480 př.n.l. s mnoha tisícovou armádou a mohutným loďstvem se vydává do Řecka 

- Řekové uzavírají spolek, velí mu Sparťané s králem Leonidem 

- Bitva u Thermopyl – Řekové poraženi 

- Řecké vojsko se stáhlo na Peloponés 

- Perská armáda zpustošila Athény  

- Řecké vojsko zaútočilo na perské lodě v průlivu mezi Attikou a ostrovem Salaminou 

- Vítězství Řeků – hlavní podíl na vítězství měli Athéňané 

- Perské lodě hlubší ponor a uvízly v mělkých vodách 

- Peršané se stáhli zpět do Malé Asie 

- Vznik námořního válečného spolku – velitelem Athény 

- Sparťané nejlepšími vojáky na souši 

- Mír sjednaný až v r. 449 př.n.l. 

Otázky k procvičení – neposílat! Pouze umět odpovědět 

1. Proč vypukly řecko-perské války 

2. Kde a kdy se odehrály nejvýznamnější bitvy? S jakým výsledkem? 

3. Jak řecko-perské války dopadly? 

4. Proč vznikl athénský námořní spolek a jak byl organizování? 

Domácí úkol: 

Zjistěte, co má bitva u Marathonu společného s maratonským během? Na kolik kilometrů se běhá? 

Které město leží od vašeho bydliště stejně daleko? Odpověď mi pošli. 



 

 

 

 


