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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník

TÝDEN 11. 05. – 15. 05. 2020

MATEMATIKA

Vypočítat a prosím poslat zpět:
Aritmetika:

1. Vypočítejte (vyjádřete v metrech) 

Vzor: napr.: 502 cm + 945 mm = 5,02 m + 0,945 m = 5,965 m

7 km – 1 250 m =
145 cm + 4,6 m =
0,76 m – 95 mm =
209 cm + 736 mm =

2. Vypočítejte (vyjádřete v kilogramech)

2 208 kg + 14,8 t =
0,65 t – 62 kg =
9,1 kg – 825 g =
1 290 g + 0,69 kg =

3. Vypočítejte (vyjádřete ve čtverečných metrech)
Když neumíš napsat m² - můžeš zapsat i takhle m2,    dm² = dm2,    km² = km2 ...atd.

0,028 km² - 1 970 m² =
114 m² + 0,025 ha =
1 230 dm² - 4,9 m² =
81,4 dm² + 3 432 cm² =

Geometrie – tento týden nedávám úkol, tak doufám, že aritmetika bude celá správně.



ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

Téma PODMĚT, učebnice str. 113-114. Přečíst si žluté odstavce.

Zapsat si do gramatických pravidel:

Podmět
= základní větný člen
-ptáme se na něj otázkou 1. pádu – kdo, co

Může být:

 vyjádřený – podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou (př.: U 
okna stojí stůl. Něco se pokazilo.)

 nevyjádřený – dokážeme ho doplnit z tvaru přísudku, nebo ze souvislostí (př.: Už to 
znám. – já, Je nemocný. – on)

 několikanásobný – skládá se z více členů, které oddělujeme čárkami (př.: Petr, Jana i 
Lukáš nás zítra navštíví)

Zopakovat si sponová slovesa z minulého týdne. V učebnici si projít cv. 114/1,2, 114/ 3.

SHODA PŘÍSUDKU S     PODMĚTEM  

Najít na internetu portál škola po škole nahoře vybrat záložku český jazyk, sjet níž (pod hru a
reklamy) a vybrat záložku shoda podmětu s přísudkem, zopakovat si učivo 1. Jednoduchý 
podmět a vyplnit on-line cvičení.

Literatura

V čítance na str. 179 si přečti ukázku Alan Marshall: Už zase skáču přes kaluže a zkus si jen
tak pro sebe odpovědět na otázky pod textem.



ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
mnoho z vás chválím za provedení předchozího úkolu – poslechu, jak jste se s tím popasovali.
Komu poslech nešel spustit, tak jste mne informovali a já vám poslala zvlášť. Komu poslech
činil trochu problémy, vůbec nevadí, budeme dál trénovat.

 V přiloženém  dokumentu  vám zasílám  *ČTENÍ* -  pochopení  textu  v  anglickém
jazyce  a  cvičení,  která  navazují  na  text.  Instrukce,  jak  vyplnit  cvičení,  najdete
v pracovním listě.
→ Co se týče hodnocení vašich úkolů – píši si k sobě malé poznámky (+) a hodnotím
vaši snahu, váš přístup, komunikaci, jak se vám to povedlo, aby vás to motivovalo.
Pokud se něco nepovede, nevadí, budeme trénovat. Důležitá je vaše snaha. 

Vyplňte pracovní listy a pošlete mi je prosím do 17. 5. na e-mail: 
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ZEMĚPIS

1-zopakovat si učivo:
AFRIKA-PODNEBÍ A PŘÍRODNÍ KRAJINY
2-přečíst v učebnici stranu 11 až 12 – Afrika, ochrana přírody, objevování
3-ATLAS-používat mapy v atlasu: Afrika – fyzická mapa a Afrika – politická mapa
4-opsat stručné poznámky AFRIKA-OCHRANA PŘÍRODY, AFRIKA-OBJEVOVÁNÍ, 
KOLONIZACE A DEKOLONIZACE - poznámky níže 
5-ATLAS – obecně zeměpisná mapa světa (fyzická mapa) Afriky – procvičovat ukazování 
zeměpisných pojmů – viz níže

Poznámky do sešitů:

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


AFRIKA-OCHRANA PŘÍRODY
-ZŘIZOVÁNY NÁRODNÍ PARKY, největší NP SERENGETI (Tanzánie)
-VÝSKYT ENDEMITŮ NA MADAGASKARU (primát LEMUR KATA, predátor FOSSA, ŽELVA 
PAPRSČITÁ)
Endemit, respektive endemicky se vyskytující organismus, je organismus, který vznikl a je rozšířen 
jen v určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje.

AFRIKA-JEJÍ OBJEVOVÁNÍ, KOLONIZACE A DEKOLONIZACE
-OD 15. STOLETÍ – ROZMACH OBJEVOVÁNÍ AFRIKY
-PORTUGALCI – OBEPLOUT AFRIKU DO INDIE
-ROZVOJ OBCHODU S OTROKY – PORTUGALCI, OD 17. STOLETÍ I VELKÁ BRITÁNIE, 
FRANCIE, NIZOZEMÍ, POZDĚJI I ARABŠTÍ OTROKÁŘI
-V 19. STOLETÍ – SKONCOVÁNO S OTROKÁŘSTVÍM
-OBSAZOVÁNÍ AFRIKY = ZÁSOBY PŘÍRODNÍHO NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ
-PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE – DEKOLONIZACE = OSAMOSTATŇOVÁNÍ STÁTŮ AFRIKY
-1960 = ROK AFRIKY – OSAMOSTATNĚNÍ 17 STÁTŮ V ROCE 1960

-CESTOVATELÉ MIROSLAV ZIKMUND A JIŘÍ HANZELKA – PRVNÍ PROCESTOVALI 
AFRIKU AUTEM (TATRA 87)

Poznámka:
OBCHODNÍ KARAVANY – jsou minulostí – TUAREGOVÉ POMOCÍ VELBLOUDŮ 
ZAJIŠŤOVALI OBCHODOVÁNÍ MEZI SEVEREM A JIHEM AFRIKY, dnes pouze tzv. SOLNÉ 
KARAVANY (Niger a Mali) – přeprava soli z této oblasti na jih Sahary

ZEMĚPISNÉ POJMY K     UKAZOVÁNÍ:  
-Ostrovy: Madagaskar
-Poloostrov: Somálský
-Oceány a moře: Atlantský oceán, Indický oceán, Rudé moře, Středozemní moře
-Zálivy: Guinejský [gvinejský], Adenský
-Průlivy: Gibraltarský [džibraltarský]
-Průplav: Suezský
-Pohoří: Atlas, Adamauské pohoří, Dračí hory, Etiopská vysočina, Východoafrická vysočina – masiv 
Kilimandžáro – vrchol Uhuru (5.895 m n. m.)
-Pánve: Čadská, Konžská
-Pouště, polopouště: Sahara, Kalahari, Namib, Núbijská
-Řeky: Nil [nyl], Kongo (=Zair), Niger [nyger], Zambezi, Orange
-Jezera: Malawi, Viktoriino (=Ukerewe), Tanganika [tanganyka], Čadské (Čad), Albertovo
-Východoafrická příkopová propadlina



-Assalská proláklina (-173 m n. m., tedy 173 metrů pod mořem)
-Asuánská vodní nádrž (přehradní nádrž)

FYZIKA

Převody jednotek ČASU:

1/ Nastudujte si v učebnici Fyzika 1 na stránkách 55-56 jednotky času a jejich převody.

2/ Převeďte jednotky ČASU na pracovním listu, první sloupeček, celkem 25 příkladů.

Pracovní list F6-06 Převod jednotek času, 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.

Tento pracovní list i všechny předchozí nějakým způsobem digitalizujte:

 Naskenovat
 Vyfotit mobilem

Všechny vypracované a digitalizované pracovní listy, které jste vypracovali od začátku 
výluky, mi potom zašlete na moji emailovou adresu…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz…
abych to mohl zkontrolovat, že doma pracujete.

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, 5.5.2020

DĚJEPIS

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

!!!...Budíček…!!! O nové téma ještě nepožádalo a nemá schváleno 8 žáků…!!!

Nové zadání z     dějepisu, úvod:  

 Historie… je to, co se stalo, a to například před minutou, hodinou nebo včera.

 Historická událost… je něco, co významně ovlivnilo dějiny, co významně ovlivnilo 
vývoj světa.

 Historická osobnost… je někdo, kdo vykonal něco záslužného, objevného, něco, co 
ovlivnilo dějiny, posunulo je to jiným směrem. Je to také někdo, kdo se zapsal do historie 
výjimečnými znalostmi a schopnostmi, a to v oblasti vědy, techniky, sportu, umění apod.

 Historická událost není to, jestli včera někdo hrál na plejstejšnu nějakou hru a například 
prohrál…

Nový úkol tedy zní:

a) Vyberte si z historie jakoukoliv historickou událost nebo historickou osobnost a udělejte o
této události nebo osobnosti power pointovou prezentaci na 15-20 snímků. K tomu 
vypracujte ve Wordu pracovní list, kde o této události nebo osobnosti položíte 6 -10 
otázek, které případný posluchač vypracuje a nebo zodpoví na základě té prezentace. 
Otázky položte jako kvíz. To znamená, bude tam nabídka odpovědí a jenom jedna bude 
správná.

b) Vybrané téma nesmí být ze současných hodin dějepisu, tj. z učiva 7.  a 8. třídy, které se 
probírá v současném školním roce 2019-2020.

c) Vybrané téma může být z dějepisu 6. a 9. třídy.

d) Prezentace a pracovní listy zašlete na moji emailovou adresu nejpozději do 5.6.2020.

e) Jak téma zpracujete, záleží jenom na vás, ale abych vám to uznal, tak to musí mít alespoň 
nějakou základní úroveň. Nesmí to být chudé ani přeplácané, musí to vystihnout podstatu 
věci, musí to být fakticky správně, musí to být zajímavé, pestré, graficky dobře a pěkně 



zpracované, používejte fotografie, mapy apod. Nepřekračujte počet 15-20 snímků a to 
proto, abyste se učili vystihnout podstatu věci.

f) Nikdo nesmí mít stejné téma, každý musí mít své, originální téma.

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

h) Kdo nemá počítač, zpracuje téma ručně.

i) Vybraná témata mi oznámíte emailem a začnete na nich pracovat, až vám je 
odsouhlasím. Jde o to, že dva žáci si mohou náhodně vybrat stejné téma a tomu se tím 
zabrání. Kdo tedy pošle návrh na téma jako první, dané téma získá. Rozhodovat to bude 
ukázaný čas doručení v emailu. Jenom znovu opakuji, že si můžete zvolit vlastní téma. 

Pokud by si někdo nevěděl rady, tak pro představu uvádím níže některá témata. Z     nich   
si můžete také samozřejmě vybrat:

1. Emil Zátopek, český atlet

2. Věra Čáslavská, česká gymnastka, hvězda dvou olympiád

3. Josef Masopust, český fotbalista, první český držitel Zlatého míče

4. Jarmila Kratochvílová, atletka, souvislosti, jaká byla doba, jak se trénovalo, jak pomáhali 
lékaři…

5. Jesse Owens, americký atlet, hvězda olympijských her 1936, kterému Hitler údajně podal 
ruku až v zákulisí

6. Bob Beamon a jeho skok do 21. století, kdy a kde se to odehrálo, kdo a kdy tento skok 
překonal atd.

7. Pelé, údajně nejlepší a nejslavnější fotbalista všech dob

8. Československá a později Česká fotbalová reprezentace od prvního zápasu až do 
současnosti, úspěchy a neúspěchy

9. Československá a později Česká hokejová reprezentace od prvního zápasu až do 
současnosti, úspěchy a neúspěchy

10. Sokol, česká tělovýchovná organizace, historie a současnost

11. Olympijské hry v Moskvě 1980 a jejich bojkot ze strany západních států, důvody, průběh, 
jak uspěli českoslovenští sportovci, jak se komunistické země zachovaly následně…

12. Olympijské hry v Mnichově v roce 1972 a atentát na izraelské sportovce

13. Korejská válka 1950-1953, role USA, OSN, Číny a SSSR

14. Vietnamská válka 1955-1975, role USA, Francie, Číny, SSSR



15. Karibská krize 1962 a hrozba III. světové války

16. Okupace Československa v roce 1968, důvody, průběh, důsledky

17. Okupace Maďarska v roce 1956, důvody, průběh, důsledky

18. Berlínská zeď, vznik, důvody, okolnosti, příběhy, pád zdi

19. Objev penicilinu a vše, co s tím souvisí, jak to bylo před objevem apod.

20. Otto Wichterle, světově proslulý český vynálezce kontaktních čoček

21. Václav Havel, dramatik, disident, vězeň, politik, prezident, jeho život

22. Revoluce 17.11. 1989 v Československu a následující devadesátá léta, která se někdy 
nazývají „divoký východ“. Je potřeba začít mnoho let před revolucí a najít důvody, proč 
k tomu nakonec došlo. Popsat rozčarování v devadesátých letech, příčiny, důvody. 
Rozdělení Československa…

23. Karel Gott, nejpopulárnější český zpěvák

24. Beatles, nejpopulárnější hudební skupina

25. Dobytí Měsíce Američany v roce 1969

26. Atentát na J.F. Kennedyho a Roberta Kennedyho

27. Rasismus v USA ještě v 60. letech 20. století

28. První použití jaderných bomb v historii lidstva, Hirošima, Nagasaki

29. Vítězství komunistů v Číně, Mao Ce-tung, Čankajšek, občanská válka, velký skok, 
hladomor, kulturní revoluce a jejich výsledky a počty mrtvých, proč vzniknul Taiwan…

30. Španělská chřipka v roce 1918-1920, velice aktuální téma

31. Egyptská říše

32. Starý Řím od založení až do roku 476

33. Staré Řecko

34. Inkové v Jižní Americe

35. Aztékové ve Střední Americe

To jsou jenom mé návrhy, které můžete použít nebo které mohou sloužit jako inspirace. 
Nebojte se zpracovat to, co vás zajímá a k čemu máte nějaký vztah. Na té první prezentaci jste
ukázali, že to umíte.

Některá témata jsou bohatá na informace, tam musíte umět vybrat to důležité a některá témata
jsou chudší a i tam musíte vybrat to důležité a podstatné, ale musíte zapojit i souvislosti, jako 



například téma Bob Beamon, k tomu se přidá mexická olympiáda 1968 a co tam bylo 
zajímavé a jak si vedli naši sportovci apod. 

Zpracoval: Valchář Pavel, 5.5.2020

RODINNÁ VÝCHOVA

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK – DOPING

 učebnice str. 99 – přečíst

 do sešitu přepsat následující poznámky

Doping 

= zneužití zakázaných látek nebo metod ve sportu

Rozdělení dopingových látek:

1. stimulancia

 - aktivují centrální nervovou soustavu, potlačují únavu, podporují rychlost                     

např. pervitin, kokain, kofein, efedrin

2. narkotické 

- snižují práh bolesti

 např. morfin, heroin, kodein, konopí

3. anabolika 

- tvorba bílkovin, nárůst svalové hmoty

např. testosteron 

4. hormony 

 - nárůst svalové hmoty 

5. odvodňující = diuretika 



- k dosažení požadované váhy sportovce

OBČANSKÁ VÝCHOVA

LIDSKÁ PRÁVA – LIDSKÁ PRÁVA V     DOKUMENTECH  

- níže vám posílám odkaz, kde najdete video o lidských právech
- video je v angličtině, ale jsou tam české titulky
- koukněte se na video, připomene vám téma z minulého týdne a předá vám i informace 

nové 

https://www.youtube.com/watch?v=EID8-Zkr9ic

INFORMATIKA

Zadání domácích úkolů pro období od 11.5. – 22.5.2020

EXCEL – práce s listy v sešitě

 níže vám posílám odkaz, kde je vysvětlena všechna práce s listy v excelu, kterou 
bychom měli probrat

 hned na začátku stránky je seznam kapitol (výběr listu, skrýt/zobrazit listy,…)

 projdete si všechny kapitoly, poslední (zobrazit 2x stejný list) nemusíte, to bychom 
stejně neprobírali

 kdo má doma excel, vyzkouší si sám práci s listy v excelu – zobrazit/skrýt listy, 
přesouvat, odstranit, kopírovat, přejmenovat listy, měnit barvy v listu, atd.

 kdo doma excel nemá, pouze si projde na internetové stránce postup, jak se v excelu 
s listy pracuje

ODKAZ:  https://office.lasakovi.com/excel/zaklady/prace-s-listy-ms-excel/

https://www.youtube.com/watch?v=EID8-Zkr9ic


PŘÍRODOPIS

Učebnice str.117 Kosatcovité přečíst a udělat zápis. Zástupce vypsat a event. nalepit pokud 
budou mít obrázek do sešitu. Jinak pokračovat na herbáři;  byliny kvetoucí až do května.



Reading skills practice: A lost dog – exercises

Preparatio
n
Write the animals in the correct groups.
Napište zvířata z tabulky do správných skupin ve sloupcích.

c
a
t

d
o
g

tig
er

li
o
n

rabbit elephant

Pets Wild
animals

Read the poster and then do the exercises to practise your reading skills.

Přečtete si plakát a na jeho základě vypracujte cvičení.

       Doplňte:



1. Check your understanding: true or false
Circle True or False for these sentences.
Zakroužkujte Pravdu nebo Lež dle toho, zda jsou věty pravdivé/nepravdivé.

1. The dog is lost. True False

2. The dog's name is Sherry. True False

3. The dog is a female. True False

4. The dog was lost on Monday morning. True False

5. The dog was lost in Central Park. True False

6. There is a reward for finding the dog. True False

2. Check your understanding: gap fill
Complete the lost dog report.
Doplňte prázdná pole do zprávy o ztraceném psovi.

LOST DOG REPORT

Dog’s name: ………………………………………………………………………….

Age: ……………………………………………………………………………………

Date dog was lost: …………………………………………………………………..

Time dog was lost: …………………………………………………………………..

Place dog was lost: ………………………………………………………………….

Money offered for finding dog (Euros): …………………………………………….

3. Check your understanding: error correction
Correct and write these sentences on the line.
Opravte věty a napište je vedle správně.

1. The dog is called Berry. ………………………………….…………………….…….
……

2. The dog is five years old. ………………………………….…………………….…….
……

3. The dog was lost on Tuesday. ………………………………….…………………….…….
……

4. Sherry is a female dog. ………………………………….…………………….…….
……

5. Sherry was lost on 10th July. ………………………………….…………………….…….
……

Discussion

Do you have any pets? _________________________________________________ .

What pets would you like to have? ________________________________________ .



6. Sherry was in Central Café. ………………………………….…………………….…….
……



první sloupeček druhý sloupeček

1 3 d = h 1

2 2,5 h = min 2

3 8 min = s 3

4 25 s = ms 4

5 2 h = s 5

6 2 d = s 6

7 1 500 ms = s 7

8 540 s = min 8

9 30 min = h 9

10 36 h = d 10

11 2 min = s 11

12 48 h = d 12

13 30 min = h 13

14 2000 ms = s 14

15 2 min 20 s = s 15

16 10 min 2 s = s 16

17 1 h 30 min 30 s = s 17

18 1 h 30 min 30 s = min 18

19 1 h 30 min 30 s = h 19

20 10,5 min = s 20

21 1 h 12 min = h 21

22 1,25 s = ms 22

23 0,2 min = s 23

24 0,1 h = s 24

25 1,75 d = h 25

F6-06 Převody jednotek ČASU, 6.třída

Vysvětlivky: d - den, h - hodina, min - minuta, s - sekunda, ms - milisekunda
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