
Přírodopis 15.-19.6. 

1.Zkontrolovat odpovědi na otázky z minulého zadání 

Pole, louky, pastviny – opakování 

1)Rozhodni, zda jsou pole, louka a pastvina přirozené nebo umělé ekosystémy.  

pole - U, louka -U – zisk sena/P-bez vlivu člověka a pastvina -U 

2)Uveď tři příklady travin.  

psárka luční, srha říznačka, bojínek luční, kostřava luční … 

3)Uveď tři příklady obilovin.  

žito seté, ječmen dvouřadý, pšenice obecná, kukuřice setá, oves setý … 

4)Vysvětli pojmy: 

a) zelené hnojení: ekologické hnojení, hlízkovité bakterie na kořenech vojtěšky do sebe váží dusík 

b) námel: útvary, které vytváří na klasech paličkovice nachová - plíseň 

c) rozkladač: živí se odumřelými zbytky R/Ž – vytváří humus 

d) stéblo: typ stonku (dutý) – obilovin, traviny 

e) jařina: plodina, která se seje na jaře 

f) lata: květenství ovse 

5.Poznej živočicha podle nápovědy. 

a) drobný měkkýš (plž), má proužky na ulitě: páskovka hajní / keřová 

b) kroužkovec, který provzdušňuje půdu a vytváří humus: žížala obecná 

c) červenočerný členovec, jeho larva i dospělec se živí mšicemi: slunéčko sedmitečné 

d) hrabaví pták, typický pro polní ekosystém, má pohlavní dvojtvárnost: bažant obecný 

e) hlodavec, který je někdy na poli považován za škůdce, vytváří si zásoby na zimu: křeček polní 

f) hmyzožravý pták, který zanáší do hnízd lesklé předměty: straka obecná 

g) hmyzožravý savec, který má zakrnělé oči a výborný čich: krtek obecný 

 

2.Alf – test Pole, louky, pastviny – vypracovat nejlépe do 19.6. 

 

 

 

 

 



Občanská a rodinná výchova 15.-19.6. 

Opakování – RODINA 

Rodina je důležitá po celý život. Ze začátku jsme na ni zcela závislí. Získáváme nové přátele a 

kamarády. Stále potřebujeme rodinné zázemí, které se neobejde bez vzájemného porozumění, úcty a 

tolerance. Většina rodin je ostrovem bezpečí. 

Základem spokojeného a bezpečného života je, že se nikdo na nikom druhém nesmí dopouštět násilí 

a bezpráví. 

Když si někdy nebudeš jistý, nebudeš si vědět rady, můžeš se obrátit na Linku bezpečí nebo Linku 

důvěry. 

Linka bezpečí – 800 155 555 

Tísňová linka – 112 

158 – policie 

155 – lékařská pohotovost 

150 – hasiči 

 

 

Český jazyk 15.-19.6. 

1) Dodělejte si v Alfovi všechny testy, které vám chybí. 

2) Ti, kteří ještě neposlali všechno učivo, které měli poslat, mají v tomto týdnu poslední 

možnost před uzavřením známek. evaberankova3@gmail.com 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Jazykovědné příručky 

- Jazykovědné příručky máme v knižní podobě, tak i na internetu. 

Učebnice strana 63 – prostudovat růžový rámeček 

PČP – pravidla českého pravopisu – na internetu 

SSČ – slovník spisovné češtiny – na internetu 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 6/ 1,2,3,4,5,6 a 7/8,9 

Sloh – 1 vyučovací hodina 

PS strana 64 – test 

Řešení pošlu na konci týdne 

Literatura – 1 vyučovací hodina 

Výuka ukončena. 

mailto:evaberankova3@gmail.com


 

Zeměpis 15.-19.6. 

Tento týden nás čeká: Mezinárodní integrace. 

Zápis:                          

Mezinárodní integrace – mezinárodní organizace 

V dnešním propojeném světě se jednotlivé státy sdružují do mezinárodních organizací. 

Ty pomáhají zajišťovat jejich společné zájmy a mohou být např.: 

• hospodářské 

• vojenské 

• ekonomické 

• politické 

• náboženské 

• humanitární 

Téměř všechny státy jsou sdruženy v největší mezinárodní organizaci OSN. 

Organizace spojených národů 

Vznikla po II. světové válce v roce 1945 z důvodu ochrany světa před dalšími ozbrojenými 

konflikty. Její sídlo je v New Yorku. Hlavním cílem této organizace je udržovat 

mezinárodní mír a bezpečnost ve světě a dodržování lidských práv.  

OSN má mnoho přidružených organizací. Nejznámějšími jsou: 

• WHO – Světová zdravotnická organizace 

• UNICEF – Dětský fond 

• UNESCO – Organizace pro výchovu, vědu a kulturu 

 

NATO – Severoatlantická aliance 

Vojenská organizace, sídlo má v Bruselu. Hlavním cílem je ochrana svobody a bezpečnosti 

všech členských států. Má 28 členů. ČR vstoupila do NATO v roce 1999. 

EU – Evropská unie 

Mezinárodní ekonomická organizace sdružující 27 (28 – Velká Británie) evropských států. 

Vznikla z předchozích sdružení v roce 1993. Sídlo – Brusel. Hlavním cílem je hospodářská, 

ekonomická a politická spolupráce členských států. Některé státy mají společnou měnu (euro 

– eurozóna). ČR vstoupila do EU v roce 2004. 

Další organizace: OPEC – Organizace zemí vyvážejících ropu, Světová rada církví, Liga 

arabských států, Mezinárodní červený kříž, NAFA – Severoamerické sdružení volného 

obchodu. 

 

V programu Alf tě čeká závěrečný test. 



 

Anglický jazyk – paní učitelka Burdová 15.-19.6. 

Posílám  učivo  na  celý  týden. 

PS  str.  49  cv. 3, 4, 5 

SLOVNÍČEK  -  Opiš  si  v PS  str. 73-74  slovíčka  z lekce  2B 

PS  str. 50  cv. 6, 7 

Tento  školní  rok  končíme  lekcí  2A. 

Poslední  ZOOM  je ve  čtvrtek  18.6. 

 INFO:  

 Učebnice  si  necháváte  do  7. tř.  Normálně  pokračujeme  v započaté  práci. Po  pololetí  budeme  

začínat  BLOGGERS  3 a také  potom  budu  objednávat  nové  Pracovní  sešity. 

Všem  žákům  přeji  slunečné  a  krásné  prázdniny. 

Rodičům  děkuji  za  spolupráci. 

H A P P Y      H O L I D A Y S 

 

Anglický jazyk – paní učitelka Pulcová 15.-19.6. 

A) KONTROLA A OPRAVA 
•42/7 
1) mustn´t – too many – can – fruit – vegetables 
2) must – mustn´t – too much Coke 
3) can – exercise  
4) mustn´t – computer games – watch – can  walk – nature 
5) must sleep – hours – sleep – day 
•42/8 
a) and 
b) but 
c) because 
d) because (and) 
e) because 
f) but 
•43/9 
1 – because – f 
2 – and – a 
3 – because – d 
4 – but – c 
5 – and – b 
6 – but – e 
 
B) Unit 1 ukončíme cvičením v pracovním sešitě str. 43/10 (uděláme společně na Zoomu). 
 
C) Opakujte a procvičujte na ALFovi. 



Dějepis 15.-19.6. 

Zápis si uložte do PC budeme potřebovat příští rok!!! 

Dokončit pracovní sešit a odevzdat s učebnicí.  

 

Rozpad a zánik římské říše 

● posledním císařem Říma Theodosius, který rozdělil říši mezi své dva syny (r. 395) x západořímská 

říše (zánik r. 476) x východořímská říše (Byzanc – zánik r. 1453) 

● východořímský císař - Konstantinopolis  

● západořímský císař – Ravenna (sever Itálie) Stěhování národů 

● velké kmenové posuny ve 4. a 5. stol. n. l. - přímá příčina zániku západořímské říše  

Stěhování národů  

● hybatelem národů primárně kmen Hunů (kočovný kmen z Asie) – r. 375 vyvrácení říše Ostrogótů a 

Vizigótů na sever od Černého moře  

● Vizigóti a Ostrogóti ustupují na západ k římské říši: x Vizigóti na území Panonie (dnešního 

Maďarska) x Ostrogóti r. 410 vyplenili Řím – postup do Galie (dnes Toulouse – Francie)  

● Hunové postupují do střední Evropy – r. 451 bitva na Katalaunských polích – Římané vítězí – 

Hunové se stahují  

● r. 455 vypleněn Řím germánským kmenem Vandalů  

● do Británie z Evropy kmeny Anglů a Sasů - Anglie  

Zánik západořímské říše  

● západořímská říše – slabí panovníci – vládnou vojenští velitelé  

● časté útoky okolních kmenů (Germáni) – Řím má nedostatek vojáků – najímá germánské bojovníky 

● germánský velitel Odoaker sesazuje z trůnu posledního římského císaře Romula Augusta – sám se 

prohlašuje germánským králem  

● r. 476 – ZÁNIK ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE  

Římská kultura - jazyk  

● jazykem Římanů latina – základ románských jazyků – latina ovlivnila angličtinu  

● i některá česká slova původ v latině (plus, minus, literatura)  

● latina – jazyk vzdělanců až do pozdního středověku  

● písmo „latinka“, číslice, odborné názvosloví  

● římská literatura základem té evropské (tragédie, komedie)  

● filosofie, řečnictví, divadlo Římská kultura - věda  

● školy pouze soukromé, spíše domácí učitelé  

● vzdělání pro dívky i chlapce – čtení, psaní, počty  

● zeměpis, dějepis, astronomie, filosofie, řečtina, právo 

● poznatky Římanů dochovány prostřednictvím latinských spisů Římská kultura - architektura  

● odraz římské architektury všude tam, kam sahala římská říše  

● venkov – chudina – chýše X bohatí – vily s hospodářskými staveními (sýpky, stáje, chlévy)  

● město – patrové činžovní domy (byty s několika místnostmi) X atriové domy se zahradou X 

obchody, dílny  

● veřejné stavby – oblouky, klenby, sloupy – amfiteátry, baziliky, veřejné lázně, sportoviště, 

knihovny, akvadukty Římská kultura - umění  

● Římané kopírovali Řeky – řecké originály se často nedochovaly  

● sochařské umění – portréty (busty a podobizny)– snahy o zachycení skutečnosti (ne ideál krásy)  

● mozaiky, fresky, deskové malby – téma: krajina, příroda  

● nejvíce dochovaných památek - města Pompeje a Herculaneum  

Zánik západořímské říše KONEC STAROVĚKU ZAČÁTEK STŘEDOVĚKU 

 



Matematika 15.-19.6. 

 
 
 
 
 



 
Povrch krychle a kvádru 
Povrch krychle a kvádru počítáme jako součet obsahů jednotlivých stěn. 
 
Povrch krychle tvoří 6 čtvercových stěn. 
Povrch kvádru tvoří 6 obdélníkových nebo čtvercových stěn. 

 
 
 
 



 

 
 

 


