
Přírodopis 8.-12.6. 

Alf – test Obratlovci luk a polí – prosím, vypracovat nejlépe do 12.6. 

Přepsat do sešitu otázky a pomocí zápisků v sešitě na ně odpovědět. Odpovědi není potřeba zasílat 

– zkontrolujeme během výukových aktivit ve škole a na zoomu. 

Pole, louky, pastviny – opakování 

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

2)Uveď tři příklady travin. 

3)Uveď tři příklady obilovin. 

4)Vysvětli pojmy: 

a) zelené hnojení: 

b) námel: 

c) rozkladač: 

d) stéblo: 

e) jařina: 

f) lata: 

5.Poznej živočicha podle nápovědy. 

a) drobný měkkýš (plž), má proužky na ulitě: 

b) kroužkovec, který provzdušňuje půdu a vytváří humus: 

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

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

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

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

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

 

 
Fyzika 8.-12.6. 

Fungování elektrického obvodu.  
 
Aby obvod správně fungoval, musí být napětí zdroje přibližně stejné, jako je napětí, které pro svou 
práci potřebuje spotřebič. (př. Na tužkovou baterii nerozjedu tramvaj a naopak, když bych zapojil 
žárovičku z kapesní svítilny přímo do zásuvky, praskla by. 
 
Nikdy nesmíme přímo (bez spotřebiče) spojit póly zdroje. Vznikl by ZKRAT. 
Při ZKRATU proběhne obvodem obrovský tzv. ZKRATOVÝ PROUD. Je veliký, protože mu v proběhnutí 
nebrání odpor spotřebiče. Při průchodu tohoto proudu je mohou vodiče rozžhavit tak, že můžeme 
vyhořet. 



Občanská a rodinná výchova 8.-12.6. 

Zásady první pomoci 

Základem úspěšné pomoci je účelnost, rozhodnost, rychlost. 

Mezi stavy ohrožující život člověka patří: 

1.Zástava dýchání 

Zjištění zástavy dechu, uvolnění dýchacích cest, vyčištění ústní dutiny, úder mezi lopatky, zahájení 

umělého dýchání, masáž srdce 

Bezvědomí – vzniká při nedostatečném zásobení mozku kyslíkem 

2.Zástava činnosti srdce a krevního oběhu 

Technika masáže srdce s. 112, uč. 

3.Prudké krvácení 

Tepenné, žilné krvácení…….použít zaškrcovadlo pokud se nedaří krvácení zastavit.  

Obvazové techniky – pomůcky – obvazy v různých šířkách 

Krevní skupiny – Jan Janský 

Kolik litrů krve má dospělý člověk?  

3Z : Zjistíme stav postiženého, Zavoláme odbornou pomoc, Zahájíme nutnou první pomoc 

Poskytování první pomoci se může procvičovat i v době prázdnin na letních táborech.  

Učebnice -s. 112 - 113 

Oživování – neodkladná resuscitace 

Opakování 

Přírodní cyklus, Slunce, Měsíc, roční období, Kalendář 

Vnímání ročního období a s ním spojené zvyky, tradice patří k naší národní kultuře. I když se na ně 

někdy v moderním světě zapomíná, byla by škoda, kdyby se ztratily úplně. Připomínají nám, jak žili 

naši předkové. Jak krev proudí tělem, zvyky a tradice spojují nás s našimi předky a potomky. 

Kalendář na květen: 

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj. 

1.5.  Svátek práce 

12. květen – Den matek 

Ledoví muži  

Červen    Medardova kápě - čtyřicet dní kape. / pranostika/  

Červen – Mezinárodní den dětí 

Jan Křtitel – kazatel, jenž připravoval lid na příchod Mesiáše 



Anglický jazyk – paní učitelka Pulcová 8.-12.6. 

 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•37/4 
a) VERY 
b) NOT (competitive) AT ALL 
c) A BIT 
d) QUITE 
•37/5 
a) My cousin is very strong. 
b) John is a bit clumsy. 
c) Susan is not lazy at all. 
d) My grandparents are quite fit. 
•41/5 
1 – b) 
2 – a) 
3 – a) 

4 – a) 
5 – b) 
6 – b) 
7 – a) 
8 – b)  
Tajenka: ARE YOU OK? 
•41/6 
a) must 
b) can 
c) mustn´t 
d) can 
e) must 
f) must, mustn´t 

 
B) Tento týden zopakujeme MUST, CAN, MUSTN´T – vypracujte v pracovním sešitě str. 42/ 7. 
C) Budeme se věnovat spojkám (conjunctions):  
AND = a 
BUT = ale 
BECAUSE = protože 
OR = nebo 
 
V pracovním sešitě vypracujte str. 42/8, str. 43/9. 
 
C) Procvičujte na ALFovi. 
 

Anglický jazyk – paní učitelka Burdová 8.-12.6. 

Út  9.06. 

PS   str. 26 – 27  Vypracuješ  myšlenkovou  mapu 

Pokyny  máš  na  str. 27  -  oranžové  rámečky 

St  9.06. 

LEKCE  2 

Učebnice   str. 42  cv.1 

1/ otevřeš  si  mcourser a budeš opakovat  slova, zaměříš  se  na  správnou  výslovnost 

2/ podíváš  se  na  video  11 

3/ vypíšeš  si  novou  slovní  zásobu  do  slovníčku, PS  str. 71 

4/ Učeb.  Str. 42  cv. 2 -  spojíš  si  otázky  a  odpovědi, tužkou, abys  to  mohl vygumovat 

5/ zkontroluješ  v mcourser 

Čt 11.06. 



Otázky  +  odpovědi  ze  cv. 2  v učebnici  na  str. 42  si  opíšeš  do  velkého  sešitu  a  budeš  se  učit  

reagovat  na  ty  otázky. 

Můžeš  někoho  požádat, aby  se  tě ptal  a  ty  budeš  reagovat. 

PS  str.48 cv. 1, 2 

 

 

 

Český jazyk 8.-12.6. 

Mluvnice 1. vyučovací hodina 

Jazykověda a její složky 

Učebnice strana 105 – prostudovat graf nahoře 

PS strana 5/1,2,3 

Řešení pošlu na konci týdne 

Mluvnice 2. vyučovací hodina 

Národní jazyk a jeho útvary 

Učebnice strana 102, 103 – prostudovat růžové rámečky 

PS strana 4/1,2,3,4 

PS strana 5/5,6 

Řešení pošlu na konci týdne 

Sloh – 1 vyučovací hodina 

Vypravování 

Učebnice strana 130, 133 – prostudovat růžový rámeček 

PS strana 60/1,2,3,4 – řešení pošlu na konci týdne 

PS strana 61/5,6,7,8 – vypracovanou stranu pošli mailem do 14.6. 

Literatura – 1 vyučovací hodina 

Výuka ukončena. 

Posílám vám přehled učiva za 6. ročník k opakování. Přečtěte si ho. Vytisknete a uschovejte do 

dalšího roku. Na začátku příštího školního roku budeme opakovat podle tohoto přehledu. 

V týdnu pošlu test v Alfovi na téma: Zvuková stránka jazyka. Vypracovat do 18.6. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Dějepis 8.-12.6. 

 

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ 

Pročtěte si zápis a nalepte do sešitu. Pracovní sešit – str. 46-52. Jsou to stránky do konce sešitu, které 

nám chybí. Pokusíme se dokončit společně na zoom 

Učebnice str. 105 - 112 

PRINCIPÁT   

GAIUS OCTAVIANUS přijal titul AUGUSTUS (= vznešený)  

– nechal se nazývat princeps = první muž v říši => způsob vlády principát  

 princeps doživotně zvolen do všech důležitých úřadů 

 => neomezená moc navenek zdání republiky – ve skutečnosti císařství   

císařova moc se opírala o armádu ke stíhání politických odpůrců zaveden zákon o urážce majestátu 

(tedy císaře) 

AUGUSTOVA SAMOVLÁDA 31 PŘ. N. L. – 14 N. L.  

po dlouhém období občanských válek prosazoval tzv. římský mír = pax Romana   

rozmach stavební činnosti  

podporoval umění, zvláště básnictví = zlatá doba římské literatury (podporovatel umělců Maecenas) 

snažil se řadou zákonů zažehnat morální úpadek => zákony proti rozpadu rodiny  

rodiny s více dětmi – zvláštní podpora od státu   

před smrtí jmenoval svého nástupce – adoptivního syna Tiberia = poslední krok ke vzniku monarchie  

AUGUSTOVI NÁSTUPCI 1. STOL. N. L.  

TIBERIUS – musel zavést úsporná opatření, aby mohl udržet správu říše i nákladnou armádu  přes 

deset let řídil stát dopisy   

CALIGULA – zpočátku oblíben, pak krutovládce   

CLAUDIUS – napsal dějiny Etrusků a slovník  zdokonalil státní správu, připojil další území  díky 

dobrému hospodaření budoval nákladné stavby – silnice, vodovody, přístavy atd.  

 NERO – zpočátku oblíben – pořádal hry, dary lidu, pak procesy s politickými odpůrci – krutovláda (dal 

zavraždit vlastní matku a manželku; prý zapálil Řím, aby ho požár inspiroval při tvorbě básní)  

ADOPTIVNÍ CÍSAŘI (2. STOLETÍ)  panovník ještě za své vlády vybral svého nástupce a toho adoptoval = 

zaručil mu nárok na vládu => schopní a rozumní panovníci  

Traianus – největší rozloha římské říše => budování ochranného opevnění limes Romanus  Hadrianus 

– obranný val v Británii (Hadrianův)  

 Marcus Aurelius – římská říše často napadána Germány – podařilo se mu je zastavit, schopný 

panovník - filozof – spis „Hovory k sobě“  

 syn Commodus – krutý a neschopný vládce – (zavražděn, proklet, sochy odstraněny)  

DOMINÁT 

Diocletianus – zpustošená říše => nucen nasolit neomezenou vládu = pán svých poddaných  

(dominus = pán) => dominát (způsob vlády)  císař měl zákonodárnou i soudní moc, vrchní velení  

zavedl maximální ceny i mzdy, daňové reformy, razil hodnotné mince, usazoval na zpustlých polích 

barbary, vojenská služba se dědila  systematicky pronásledoval křesťany  

 Constantinus – založil město Konstantinopol  313 vydal edikt milánský = křesťanství zrovnoprávněno 

s ostatními náboženstvími  380 – křesťanství jediné státem uznávané 

 

 

 

 



Zeměpis 8.-12.6. 

Tento týden nás čeká: Hospodářství II. 

Zápis:                          

Hospodářství II 

Sekundární sféra 

Průmysl 

Druhý sektor hospodářství je zaměřen hlavně na průmyslovou výrobu a dopravu. 

Průmysl se nejčastěji rozděluje na těžký (zpracovatelský) a lehký (spotřební).  

 

 

Na výrobě konkrétních výrobků spolupracuje celá řada průmyslových odvětví. 

Doprava 

Doprava zajišťuje přepravu osob (osobní) a zboží (nákladní). 

Podle toho, kudy vedou dopravní cesty, rozlišujeme několik druhů dopravy: 

 Pozemní – automobilová, železniční 

 Vodní – vnitrozemská, námořní 

 Letecká 

Pro všechny druhy dopravy platí kvůli plynulosti a bezpečnosti určitá pravidla. Dopravní 

značení, dopravní cesty, vzdušné koridory apod. 

Terciární sféra 

Služby 

Jsou nejvýznamnějším sektorem hospodářství. Pro vyspělé země světa je typické, že nejvíce 

obyvatel zaměstnaných ve službách. V rozvojových zemích naopak nejvíce lidí pracuje 

v zemědělství a ve službách málo. 

Do služeb patří např.: školství, zdravotnictví, státní správa, bankovnictví, obchody, služby 

spojené s cestovním ruchem a další služby. 

Vzdělání propojuje terciární sféru s kvartérní, do které patří věda a výzkum, informační 

technologie. 

Lehký – spotřební 

průmysl 

Příklady výrobků 

Potravinářský Mouka, pečivo, 
uzeniny, nápoje, 

cukrovinky 

Textilní a oděvní Koberce, oděvy 

Elektrotechnický Počítače, televize, 

telefony 

Sklářský a keramický Sklenice, talíře 

Papírenský Papír 

Dřevozpracující Nábytek, hudební 

nástroje 

Těžký – zpracovatelský 

průmysl 

Příklady výrobků 

Energetický Elektřina 

Hutnický Železo, ocel, hliník, 

kolejnice 

Strojírenský Stroje pro výrobu, 

dopravní prostředky 

Chemický Plasty, benzín, hnojiva 

Stavebních hmot Cihly, panely, cement 



Cestovní ruch 

Někdy je přezdíván jako „průmysl volného času“. Říká se mu též turismus. 

S ním je spojena celá řada služeb – ubytování, stravování, doprava, informační centra, 

obchody apod. 

Rozlišujeme pobytové zájezdy, poznávací zájezdy, léčebné zájezdy, kulturní zájezdy 

(koncerty, festivaly). Někteří lidé tráví rádi svůj volný čas aktivněji – sportovní zájezdy, 

turistické zájezdy. Mohou být letní i zimní. 

Některé země jsou na příjmech z cestovního ruchu přímo závislé. Umožňují to vhodné 

podmínky (kulturní památky, přírodní památky, moře, hory apod.). 

Na obrázku je 10 významných světových památek. Poznáš je všechny? 

 

V programu Alf tě čeká test „Světové hospodářství II“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 8.-12.6. 

 
 
 



 
 
 
 
 



Výklad: Výpočet objemu krychle a kvádru 
 
Objem je místo, které zabírá těleso v prostoru. 
Objem krychle a kvádru spočítáme vynásobením délek jejich hran. 

 

 
Jednotky objemu známe z Fyziky. 
 
„Krychlové“ při každém přechodu o jednotku násobíme, dělíme 1000. 
1 m3 = 1000 dm3

  
1 dm3 = 1000 cm3

  
1 cm3 = 1000 mm3

  
 
„litrové“ 
1 hl = 100 l 
1 l = 10 dl 
1 dl = 10 cl 
1 cl = 10 ml 
 
Mezi druhy jednotek platí: 1 l = 1 dm3, 1 ml = 1 cm3 

 

Cvičení: str. 193-196 

 
 
 


