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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník 

TÝDEN 20. 4. – 24. 4. 2020 

 

MATEMATIKA 

Prosím vypočítat a zaslat zpět. Děkuji. 

Aritmetika: 

Zaokrouhli na desetiny:      2,539 =  

          19,256 = 

         na setiny:       34,539 =  

            0,206 = 

      na tisíciny:         8,504 9 = 

            1,099 = 

 na jednotky:         103,89 =  

          99,9 = 

Slovní příklad: 

Výška pokoje je 2,26 metru, po zaokrouhlení je to 2,3 metru. Objednáme tedy u truhláře skříň o výšce 2 metry 

a 30 centimetrů. Je to v pořádku? Nenastanou potíže? 

 

Geometrie: 

1. Vypočítej povrch krychle, která má délku hrany 1,2 cm.(Vzorec na výpočet povrchu krychle najdeš 

v učebnici geometrie na str. 73 v rámčeku) 

 

2. Vypočítej povrch kvádru s rozměry 6 cm, 8 cm, 9 cm.(Vzorec na výpočet povrchu kvádru  najdeš 

v učebnici geometrie na str. 72 v rámčeku)  

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

do 24.4. budete posílat vypracované úkoly ještě mně, po 24.4. nové paní učitelce, protože nastupuji na 

mateřskou. Kontakt na novou paní učitelku Vám přijde od třídního. 

 vyplňte pracovní list have got, kdo pozapomněl, tak je gramatika vysvětlena v pracovním sešitě na 

straně 68 

ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 



Téma STŘÍDÁNÍ HLÁSEK PŘI ODVOZOVÁNÍ, učebnice str. 36 – 38, projít si kapitolu a přečíst hlavně 

žluté odstavce. 

Zapsat si do gramatických pravidel: 

Střídání hlásek při odvozování 

1. Změny samohlásek 

Dloužení: list – lístek 

Krácení: létat – letadlo 

Střídání: sud – soudek, dřevo – dřívko 

2. Změny souhlásek 

-nejčastější k-č (ruka-ručka), h-ž (Praha-pražský), ch-š (střecha-střešní) 

Změny souhlásek v příponách – důležité pro pravopis! 

-přídavná jména odvozená od slov zakončených na –s mají příponu –ský (Brandýs – brandýský, Tunis – 

tuniský), v množném čísle v rodě mužském životném je přípona –ští (brandýští, tuniští) 

-přídavná jména odvozená od jmen zakončených na –k nebo –c mají příponu –cký (Mělník – mělnický, lovec – 

lovecký), v množném čísle v rodě mužském životném je přípona – čtí (mělničtí, lovečtí) 

 

Učebnice – str. 36 – přečíst žlutý odstavec, projít si cv. 36/1,2,5 

Učebnice str. 37 – přečíst si žlutý odstavec nahoře, projít si cv. 37/2, písemně do školního sešitu cv.37/1 – 

doplnit souhlásky a za pomlčku připsat slovo ze kterého vzniklo (př.: střešní krytina – střecha) 

Přečíst na str. 37 druhý žlutý odstavec a projít si cv. 38/3, 4a), písemně do školního sešitu 38/4 b) 

Literatura: 

V čítance na str. 128 přečíst ukázku J. R. R. Tolkien: Hobit 

 

 

ZEMĚPIS 

1-zopakovat si učivo: 

HOSPODÁŘSTVÍ NA ZEMI – PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 

2-opsat stručné poznámky – poznámky níže HOSPODÁŘSTVÍ NA ZEMI – SLUŽBY  

a OCEÁNY A SVĚTADÍLY, STÁTY SVĚTA 

3-ATLAS – obecně zeměpisná mapa světa (fyzická mapa) světa – najít a umět ukazovat světadíly a oceány 

 

Poznámky do sešitů: 

 

3.SLUŽBY – DOPRAVA, OBCHOD, ZDRAVOTNICTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSTVÍ), KULTURA, CESTOVNÍ 

RUCH 

 

DOPRAVA 

-ZAJIŠŤUJE PŘEPRAVU OSOB A ZBOŽÍ Z MÍSTA NA MÍSTO 

-DRUHY DOPRAVY 

POZEMNÍ:  

-SILNIČNÍ (AUTOMOBILOVÁ) – osobní, nákladní, veřejná 

-ŽELEZNIČNÍ – osobní, nákladní 

-POTRUBNÍ – potrubní pošta, ropovod, plynovod, … 



VODNÍ: 

-ŘÍČNÍ (nákladní, výletní)  

-NÁMOŘNÍ (nákladní, výletní) 

Tanker je plavidlo pro kapalný náklad, většinou obchodní námořní loď. Obvyklým přepravovaným zbožím bývá surová 

ropa, zkapalněný plyn, chemikálie, pitná voda ad. 

Kontejnerová loď patří mezi obchodní nákladní lodě. Přeprava zboží je zde mnohem efektivnější než na ostatních lodích 

pro suchý náklad. Jako přepravní jednotka se používá obvykle jeden dvacetistopý kontejner (1 TEU). 

Trajekt je loď pro dopravu osobních i nákladních automobilů a vlaků s cestujícími i samostatných osob mezi 

dvěma mořskými břehy na kratší vzdálenosti.  

Podobné plavidlo pro propojení říčních břehů nazýváme přívoz. 

VZDUŠNÁ (LETECKÁ) 

 

SLUŽBY 

-POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBYVATELSTVU – DOPRAVA, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, 

BANKOVNICTVÍ, OBCHODY, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ (divadla, kina, výstavy, stadiony, plavecké 

bazény, posilovny, …) a CESTOVNÍ RUCH 

-NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SEKTOR HOSPODÁŘSTVÍ Z DŮVODU PŘÍNOSU FINANCÍ DO STÁTNÍCH POKLADEN 

-vyspělý stát má nejvíce obyvatel zaměstnaných ve službách a nejméně v zemědělství 

-rozvojový stát má nejvíce obyvatel zaměstnaných v zemědělství a nejméně ve službách 

 

CESTOVNÍ RUCH                                                                                                              =TURISMUS = PŘECHODNÝ 

POBYT OSOB V CÍLOVÝCH OBLASTECH, KDE JSOU NABÍZENY SLUŽBY 

 

-některé země jsou závislé na příjmech z cestovního ruchu 

-POBYTOVÉ ZÁJEZDY (u moře, na horách, wellness pobyty) 

-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY (památky a kultura) 

-SPORTOVNÍ ZÁJEZDY 

-LÉČEBNÉ POBYTY V LÁZNÍCH 

 

 

 

OCEÁNY A KONTINENTY 

PEVNINA – 1/3 POVRCHU ZEMĚ, TVOŘENA KONTINENTY A SVĚTADÍLY, COŽ JSOU ROZSÁHLÉ 

OBLASTI PEVNINY 

Kontinent = rozsáhlá část souše obklopená světovým oceánem (Eurasie, Afrika, Amerika, Austrálie, Antarktida) 

Světadíl = rozsáhlá oblast souše se samostatným historickým vývojem, přičemž hranice mezi světadíly nemusí být 

tvořeny světovým oceánem (Evropa, Asie, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Austrálie, Antarktida) 

SVĚTOVÝ OCEÁN – 2/3 POVRCHU ZEMĚ 

-dříve: 4 OCEÁNY (Tichý, Atlantský, Indický a Severní ledový oceán) 

-nově: 5 OCEÁNŮ (Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový oceán a Jižní oceán, který má také samostatný systém 

mořských proudů) 

 

STÁTY SVĚTA 

STÁT = ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ A MOCENSKÁ JEDNOTKA VYMEZENÁ STÁTNÍ MOCÍ, OBYVATELSTVEM A 

STÁTNÍ HRANICÍ 

Suverénní stát = není podřízen žádné jiné státní moci 

Nově vzniklý stát (vyhlásí nezávislost po rozdělení jednoho státu) = musí být uznán mezinárodním společenstvím 

Závislá území = patří suverénnímu státu, ale mohou mít určitou nezávislost (často se jedná o bývalé kolonie) 

STÁTNÍ HRANICE = ÚZEMNÍ VYTYČENÍ STÁTŮ, jsou vymezeny na základě mezinárodních smluv 

 

 

DĚJEPIS 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka


Pokračujte v zadané práci. Nejpozději do 17.4.2020 by měli všichni zaslat práci k prvním připomínkám. Od 

20.4. do 24.4. budu práce zasílat s komentářem zpět s žádostí o doplnění opravu apod. 

Upozorňuji na bod č. 5 v zadání, který téměř všichni ignorují, ale který je velice důležitý a bez splnění tohoto 

bodu nebude práce uznána. Pokud si nevíte rady, tak mě kontaktujte a já vám nějaké souvislosti doporučím 

nebo se dohodneme na nějakém řešení. Nejprve se ale snažte vymyslet něco sami, protože to je vaše práce a 

vaše prezentace. 

Pokud budete potřebovat něco prodiskutovat, zavolejte mi na telefon 778 461 888. 

Sledujte a čtěte také, co píši v emailu a řiďte se podle toho. Abychom v tom zachovali nějaký systém a vyznali 

se v tom, tak si nastavíme pravidla pro pojmenovávání zasílaných souborů a jejich označování. Vše vám napíši 

v prvním emailu, kterým vám zašlu svoje připomínky, jakmile mi pošlete poprvé svoji práci. Zatím to z celé 6. 

třídy zaslala jenom jedna žákyně…!!! Anna Kočišová a ze 7. třídy Vanesa Chadrabová. 

 

Práce bude ukončena, pokud vám napíši, že jste úkol splnili. To znamená, záleží na každém z vás, kolikrát mu 

pošlu práci k opravě nebo k doplnění. Pokud pošlu práci k opravě, tak to neznamená, že je špatná nebo něco 

negativního. Pouze chci, aby to mělo nějakou úroveň a vy berte připomínky jako příležitost se zlepšit a naučit 

se pracovat samostatně, což je jedna z nejdůležitějších věcí, které vás má škola naučit. 

Své připomínky k vaší práci v PP budu psát na každém snímku dolu do Poznámky. Pokud dole na snímku 

nevidíte místo na poznámku, tak to lze udělat přes záložku Zobrazit v Power Pointu. Nebo se s někým poraďte 

nebo požádejte paní učitelku na IT, aby vám poradila. Používám Power Point 2019, ale to místo na poznámku 

bude určitě v každé verzi PP. 

Od 4.5.2020 dostanete z dějepisu další domácí úkol, také v Power Pointu a jaký bude, to je zatím tajné. Každý 

budete mít opět svůj samostatný úkol…Až vám budu posílat zpět své připomínky, tak prosím vás reagujte ten 

samý den, nejpozději druhý den, abychom to stačili ukončit do 30.4. 

Ve výše uvedeném období zpracujte následující témata uvedeným způsobem: 

1. Anežka ....................... Římská říše, její rozdělení, vznik křesťanství, zánik 

 západní části Římské říše, křesťanství v Čechách 

 

2. Josef  .......................... Francká říše 

 

3. Luisa  ......................... Byzantská říše 

 

4. Jan Ch. ....................... Arabská říše 

 

5. Jakub  ......................... Křižácké výpravy 

 

6. Michal  ....................... První Slované na našem území, Sámova říše, Velká Morava 

 

7. Anna K. ..................... Počátky českého státu, Vznik písemnictví 

 

8. Jana  ........................... Vznik Svaté říše římské 

 



9. Antonín  ..................... Proměna středověké krajiny a vznik měst 

 

10. Barbora  ..................... První přemyslovští králové, jak se Přemyslovci dostali k moci, jak dlouho vládli 

 

11. Karolína  .................... Románský a gotický sloh v Čechách, Nejstarší hrady, Juditin most 

 

12. Anna P.  ..................... Český stát dědičným královstvím 

 

13. Václav  ....................... Lucemburkové na českém trůnu 

 

14. Vanesa  ...................... Karel IV., České království na vrcholu moci 

 

15. Tobiáš  ....................... Husitská revoluce 

 

16. Sofie  .......................... Království dvojího lidu, Český stát za vlády Jagellonců 

 

17. Linda  ......................... Renesance, Humanismus, Manýrismus, Baroko 

 

18. Jindřich  ..................... Stoletá válka Anglie a Francie 

 

19. Martin  ....................... Objevné cesty, příčiny a důsledky pro Evropu 

 

20. Lucie  ......................... Náboženská reformace v 16. století 

 

21. Adam  ........................ České země po nástupu Habsburků, Náboženské poměry, České stavovské povstání 

 

22. Jan H.  ........................ Třicetiletá válka, příčiny, průběh, důsledky, české země po třicetileté válce 

 

Způsob zpracování: 

1. Úkol bude zpracovaný jako Power Pointová prezentace, počet snímků minimálně 18, maximálně cca 30-

35, používat fotografie, mapy, popisy fotografií, téma roztřídit-strukturovat na …úvod, důvody, průběh, 

výsledek, poučení, závěr…atp. Celá práce musí mít nějakou logickou strukturu, aby bylo možno se dané 

téma podle prezentace naučit, přednášet ho a pochopit to. 

2. Autor musí umět vybrat to důležité a uspořádat to. Prezentace nesmí být chudá ani přeplácaná. 

3. Téma čerpat z učebnice, z poznámek a z internetu. 

4. Některá zadaná témata lze zpracovat velice obšírně, některá jsou v našich podmínkách chudší na informace, 

takže proto se mohou témata mírně překrývat s podobným tématem jiného žáka, pokud to bude nutné pro 

celistvost, návaznost a porozumění danému tématu.  

5. Doporučuji zamyslet se a k práci a k danému tématu přidat něco, co s tématem podle vašeho názoru 

souvisí. Může to být něco ze současnosti, z minulosti, z nedávné minulosti, z budoucnosti, něco z jiného 



oboru, apod. Vaší iniciativně nebudu klást meze. Pokud přidáte nějaké souvislosti, práci to výrazně 

pozvedne. 

6. K tématu vypracujte Pracovní list, což budou otázky k danému tématu, kterými se prověří znalosti daného 

tématu u ostatních žáků. Pracovní list by měl obsahovat 10-15 otázek k danému tématu. Je na vašem 

uvážení, jaké otázky položíte a kolik jich bude, minimálně jich ale musí být 10. 

7. Autor prezentace bude svoji práci přednášet před třídou a zadá žákům k vypracování Pracovní list. 

8. Jedná se většinou o opakování učiva dějepisu 7. třídy, jenom 2-3 témata jsou nové učivo, které jsme ještě 

neprobrali. 

9. Prezentace a Pracovní listy zašlete nejpozději do 17.4.2020 na moji emailovou 

adresu…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz… k odsouhlasení. 

10. Prezentace a Pracovní listy zkontroluji a zašlu vám připomínky k opravě nebo práci odsouhlasím. Všechny 

práce by měly být odsouhlaseny do 30.4.2020. 

11. Na prezentaci i pracovním listu bude jméno autora a datum zpracování. 

12. Kdo nemá přístup k Power Pointu, zpracuje zadané téma ve Wordu nebo například v Libre Office, který lze 

volně stáhnout. 

13. Kdo nemá počítač, zpracuje téma ručně. 

14. Pokud vám nebude něco jasné v zadání, tak mi napište na email. 

15. Témata jsem zadával podle abecedy a podle toho, jak jsme je postupně probírali. Nikdo tedy nemá žádnou 

prioritu. Vaše téma je tedy věc náhody. 

16. Práci nakonec po vypořádání připomínek oznámkuji, takže doufám, že budete mít všichni jedničky. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.4.2020 

 

 

FYZIKA 

Převody jednotek DÉLKY A OBSAHU 

Převeďte jednotky DÉLKY A OBSAHU na pracovním listu, první i druhý sloupeček, celkem 50 příkladů. 

Pracovní list F6-02 Písemka, Převod jednotek délky a obsahu, 6. třída 

 

Pracovní list vytiskněte a vyplňte ručně, ne na počítači. Toto platí i pro všechny předchozí pracovní listy 

z fyziky. 

Pracovní list podepište doprava nahoru – jméno, třída, datum. 

Pracovní list s převedenými jednotkami odevzdáte po příchodu do školy.  

Využijte této příležitosti a neopisujte to od spolužáků. Umět převod jednotek je pro celý život velice důležité a 

nyní máte možnost, jak se to pohodlně naučit. 

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.4.2020 

 



 

RODINNÁ VÝCHOVA 

OSOBNÍ BEZPEČÍ – PRVNÍ POMOC 

 učebnice str. 112-113 – přečíst (hlavně str. 113 - jak poskytnout první pomoc) 

 v příloze máte prezentaci (test-první pomoc), která je udělaná formou testu,  prezentaci si spustíte a 

odpovíte si na otázky, pro kontrolu si po zodpovězení otázky klikněte na i (v rohu vpravo dole) a objeví 

se vám správná odpověď 

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

SVĚT KOLEM NÁS – MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ 

- učebnice str. 58 – přečíst si celou stránku 

- pomocí učebnice a prezentace z minulého týdne (EU) vyplnit pracovní list (v příloze, název: pracovní 

list - EU, OSN) 

- pracovní list poslat na můj e-mail do 26.4.2020 

 

 

INFORMATIKA 

EXCEL – formátování tabulky, výplň buněk, vložení nového sloupce, seřazení dat v tabulce 

 projít si prezentaci (v příloze – název EXCEL3) 

 kdo má doma excel, vyzkouší si sám vytvořit tabulku, která je tvořena v prezentaci, úkol si vyzkoušejte, 

nemusíte mi posílat zpět 

 kdo doma excel nemá, pouze si projde prezentaci 

PŘÍRODOPIS 

-pracovat na herbáři 

-doplňovat tabulku bylin v sešitě 

 

 

 

  



EU a OSN 

 

1. Kdy vzniklo EU?  

 

…………………………   

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Co je cílem EU?  

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Kdy ČR vstoupila do EU?                        

 

 ……………………………………………… 

 

5. Kolik států je v současné době členem EU?     

 

……………………………………………….. 

 

 

6. Co znamená zkratka OSN?               

 

 …………………………………. 

 

7.  Kdy byla OSN založena? 

 

…………………………… 

 

 

8.  Jaké má cíle OSN? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Co znamenají tyto zkratky? 

 

NATO –  

UNESCO –  

UNICEF -  

                                                                          

 

Proč EU zvolila jako barvu své vlajky modrou? 

 

………………………………………………………… 

Proč má na své vlajce 12 hvězd? 

 

…………………………………………………………… 

 



Junior B 

Name ____________________________________ Date_____________ 

 

 
Complete the sentences with have got or has got. 

 
 

1. My brother __________ a motorbike. 

2. Charles and Kim __________ four children. 

3. We __________ two cats and a dog. 

4. Alan __________ a lot of friends. 

5. She __________ a new dress. 

6. I __________ a new skateboard. 

7. My house __________ a big garden. 

8. The twins __________ orange hair and green eyes. 

9. My parents __________ a house at the seaside. 

10. Maria __________ a new videogame. 

Complete the sentences with haven’t got or hasn’t got. 

 
 

1. I _______________ a dog. 

2. Charlie ____________ a TV in his room. 

3. You ____________ long hair. 

4. The Simpsons ____________ a car. 

5. Your cat ____________ got blue eyes. 

6. Paul and Sara ____________  a cat. 

7. The baby ____________  teeth. 

8. My brother __________ a bike. 

9. We ____________ a big house. 

10. Samantha __________  brothers or sisters. 

 



1 1 m2 cm2 259cm m

2 1 dm2 cm2 8 569cm m

3 1000 mm2 cm2 0,35cm mm

4 321 cm2 m2 22cm m

5 45 000 cm2 mm2 555cm m

6 1 ha m2 0,25cm mm

7 3,5 ha m2 1cm dm

8 78 000 km2 m2 1dm mm

9 26 mm2 cm2 1km dm

10 32 cm2 m2 1000m km

11 32 cm2 dm2 10 000cm m

12 500 m2 km2 100 000mm m

13 6 850 m2 km2 5 000mm cm

14 6 850 m2 ha 25dm cm

15 1 ar m2 1dm m

16 48 ar m2 2dm cm

17 45 000m2 ar 85cm m

18 0,01 ha ar 62mm dm

19 1 ar dm2 100mm cm

20 32 500 m2 ar 100mm m

21 2 dm2 ar 100mm dm

22 2 dm2 m2 690cm m

23 2 dm2 ha 25km m

24 260 mm2 dm2 1km m

25 1,3 km2 m2 0,8km m

F6-02 Písemka Převody jednotek obsahu a délky, 6.tř.

 

 



Microsoft EXCEL 

 Formátování tabulky, čáry 

 Výplň buněk 

 Vložení nového sloupce 

Seřazení dat v tabulce 

 



• před vlastní úpravou tabulky je třeba vložit do buněk data 
• je nutno mít jasnou představu, co od tabulky očekáváme 
 
•např. 



• nejprve se budeme věnovat ohraničení buněk tabulky 
• tažením myší vyberte oblast buněk tabulky, které chceme upravit 



• klikněte na volbu ohraničení 
• rozvine se nabídka pro styl ohraničení 
• vyberte možnost všechna ohraničení 



• vybraná oblast buněk byla ohraničena jednotným stylem čar 
• můžeme se podívat na náhled  



• nyní chceme ohraničit silnou čarou první řádek 
• tažením myši ho označíme 
• opět klikneme na volbu ohraničení a vybereme volbu tlusté 
ohraničení okolo 



• klikneme do prázdné buňky a silné ohraničení je provedeno 

• stejným způsobem ohraničte silnou čarou první sloupec 
a poslední řádek 
• výsledek 
• náhled 



• nyní chceme barevně odlišit první a poslední řádek, první sloupec 
jak barvou výplně, tak barvou a stylem písma 



• označme myší první řádek 
• klikneme na volbu barva výplně 
• vybereme barvu 
• klikneme na volbu barva písma, vybereme barvu 
• klikneme na volbu tučně a kurzíva, potvrdíme klikem mimo oblast 
a změna je hotova 



• nyní tabulka vypadá takto: 

• proveďte stejnou změnu pro poslední řádek 



• nyní jsme zde: 

• proveďte výplň prvního sloupce (názvy tříd) stejnou barvou, 
jakou má výplň textového pole v nadpisu 



Výsledek: 



• nyní chceme seřadit pořadí jednotlivých tříd od nejvyšší hodnoty 
odevzdaných kilogramů papíru po nejmenší 
• klikneme do dalšího sloupce – sloupec H 
• na pravé straně klikneme na nabídku vložit a pak na vložit sloupce 

• nyní se objeví následující akce 



• klikneme na ikonku „štětce“ 
• objeví se následující nabídka 



• klikneme na nabídku „Stejný formát jako vlevo“, čímž se 
naformátuje celý sloupec tak, jako je na levé straně – nemusíme 
tedy formátovat (zarovnání na střed) 



• provedeme dvojklik do buňky H7 a můžeme napsat její název Pořadí 
• provedeme ohraničení  sloupce – označíme celou oblast  



• otevřeme volbu ohraničení a zvolíme nabídku všechna ohraničení 
• všechny buňky budou ohraničeny 



• při stále označené oblasti sloupce klikneme na nabídku tlusté 
ohraničení  
• celý sloupec je ohraničen tlustou čárou 



• nyní naplníme daty nový sloupec H 
•  napište do sloupce čísla od 1. do 9. podle pořadí 

•  výsledek 
•  barevně odlište první tři místa, číslice vyznačte tučně 
 
 



• nyní tabulka vypadá následovně 
• použijeme náhled 

• všimneme si, že dvě čáry ohraničení nejsou odpovídající síly 
• jsou tenké, upravte je pomocí dolního a horního ohraničení na 
silné 



• výsledek: 



• Náhled: 


