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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník

TÝDEN 18. 05. – 22. 05. 2020

MATEMATIKA

Aritmetika:

Opakování-dělení dvojciferným dělitelem, pomohu vám, zbytek bude vždy 0!

3 552 : 37 = 5 292 : 84 =

1 715 : 49 = 2 322 : 27 = 

Slovní příklad:

Lidské srdce vypumpuje za minutu 12,17  l krve, která koluje v jeho těle. Kolik litrů krve 
srdce vypumpuje

a) za hodinu? 
b) za den?

Zapiš číslicemi tato desetinná čísla:

osm celých sedm desetin  =

sedm set šestnáct celých pět set dvacet tři tisíciny =

šedesát čtyři celých tři sta třicet tři stotisíciny =

dvanáct tisícin =

jedna celá pět miliontin =



Geometrie:

Dané jsou vnitřní úhly trojúhelníku ABC. Zapiš, zda jde o trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, 
nebo tupoúhlý (když si to už nepamatuješ, podívej se do učebnice geometrie strana 43 
v rámčeku nahoru).

a) α = 28˚, β = 67˚, γ = 85˚ trojúhelník je .................................
b) α = 40˚, β = 45˚, γ = 95˚ trojúhelník je .................................
c) α = 46˚, β = 44˚, γ = 90˚ trojúhelník je .................................
d) α = 118˚, β = 32˚, γ = 30˚ trojúhelník je .................................    

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

Zopakujeme si téma SHODA PŘÍSUDKU S     PODMĚTEM  

Cvičení v učebnici na str. 115/2 převeďte do minulého času a napište do školních sešitů.

Cvičení 116/4 mi pošlete ke kontrole na e-mail – buď ho opište v ruce, pak cvičení 
naskenujte a pošlete, nebo ho opište na počítači a pošlete ve Wordu na můj email: 
pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz. Hlavně doplňte správné podměty, tak aby odpovídaly 
i/y v přísudku!

V učebnici na str. 117 si přečtěte žlutý odstavec SHODA PŘÍSUDKU 
S     NĚKOLIKANÁSOBNÝM  PODMĚTEM  

Cvičení v učebnici na str. 117/1 napište do školních sešitů.

Cvičení 117/2 si projděte ústně.

Literatura:



V čítance na str. 189 si přečti ukázku Ludvík Aškenazy: Jak jsme hledali štěstí a zkus si 
odpovědět na otázky pod textem.

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
mnoho z vás chválím za provedení předchozího úkolu – čtení, pochopení textu.
 
V přiloženém dokumentu vám zasílám *VOCABULARY* - úkoly, kde slovíčka procvičíte.
Pro někoho to bude opakování, pro někoho nová slovní zásoba. K ruce si vezměte slovníky.
Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.  

*Pokud budete chtít pokračovat v Duolingu a zlepšovat se, pokračujte. Práce v něm je nyní
dobrovolná. Upozorňujte mne e-mailem, že v něm pracujete, zkontroluji a budu si psát +.   

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  24.  5.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ZEMĚPIS

1-zopakovat si učivo:
AFRIKA-OCHRANA PŘÍRODY, AFRIKA-JEJÍ OBJEVOVÁNÍ, KOLONIZACE A 
DEKOLONIZACE
2-přečíst v učebnici stranu 13 až 14 – Afrika, obyvatelstvo, zemědělství
3-ATLAS-používat mapy v atlasu: Afrika – fyzická mapa, Afrika – politická mapa, Afrika – 
obyvatelstvo-hustota zalidnění (případně Svět – obyvatelstvo-hustota zalidnění) a 
Afrika – zemědělství 
4-opsat poznámky AFRIKA-OBYVATELSTVO A KULTURA, AFRIKA-ZEMĚDĚLSTVÍ 
- 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-OBYVATELSTVO A KULTURA
-V AFRICE SE PROLÍNÁ NĚKOLIK SVĚTOVÝCH KULTUR. 
NÁBOŽENSTVÍ – ISLÁM, KŘESŤANSTVÍ A PŘÍRODNÍ NÁBOŽENSTVÍ
VŠECHNY LIDSKÉ RASY – EUROPOIDNÍ, MONGOLOIDNÍ A NEGROIDNÍ
-1,3 MILIARDY OBYVATEL (SVĚT 7,7 MILIARDY OBYVATEL)
-KOLÉBKA CIVILIZACE

-SEVERNÍ AFRIKA – EUROPOIDNÍ RASA
ARABOVÉ – NÁBOŽENSTVÍ ISLÁM (sever a východ)
+NOMÁDI = KOČOVNÍCI V POUŠTÍCH – KOČOVNÍ PASTEVCI VELBLOUDŮ NA 
SAHAŘE=TUAREGOVÉ
-STŘEDNÍ A JIŽNÍ AFRIKA – NEGROIDNÍ RASA
MALÉ NÁRODY – PŘÍRODNÍ NÁBOŽENSTVÍ=ANIMISMUS
-JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA A ETIOPIE – NÁBOŽENSTVÍ KŘESŤANSTVÍ

-NÍZKÁ VĚKOVÁ STRUKTURA, DĚTI - PŘES POLOVINU POPULACE
-VYSOKÁ KOJENECKÁ ÚMRTNOST
-NÍZKÝ VĚK DOŽITÍ
-NEGRAMOTNOST – 70% POPULACE
-NEDOSTATEK ZDRAVOTNÍ PÉČE
-TĚŽKÁ ONEMOCNĚNÍ – MALÁRIE, HOREČKA DENGUE, SPAVÁ NEMOC, EBOLA, AIDS

-NEROVNOMĚRNÉ ROZMÍSTĚNÍ OBYVATEL, STEJNĚ JAKO ZDROJŮ PITNÉ VODY
NEJVÍCE ZALIDNĚNA DELTA A ÚDOLÍ ŘEKY NILU, DÁLE POBŘEŽÍ GUINEJSKÉHO 
ZÁLIVU a MAROKO, ALŽÍRSKO, TUNISKO
-VĚTŠINA OBYVATEL ŽIJE NA VENKOVĚ
-NA OKRAJÍCH MĚST – SLUMY = CHUDINSKÉ ČTVRTI
-ČASTÉ KONFLIKTY - Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ a KVŮLI ETNICKÉ A NÁBOŽENSKÉ 
PŘÍSLUŠNOSTI
-NEJLIDNATĚJŠÍ STÁT - NIGÉRIE 

AFRIKA-ZEMĚDĚLSTVÍ
-V HOSPODÁŘSTVÍ ZASTOUPENO NEJVÍCE
-VÝVOZ PLODIN: ČAJ, KAKAO, KÁVA
-ZÁKLADNÍ POTRAVINA = ČIROK A MANIOK
-MADAGASKAR – PĚSTOVÁNÍ RÝŽE

-STÁTY SEVERNÍ AFRIKY a JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA = VYSPĚLÉ ZEMĚ
SUBTROPICKÝ PODNEBNÝ PÁS – OLIVOVNÍKY, CITRUSY, VINNÁ RÉVA

-OSTATNÍ STÁTY = ROZVOJOVÉ



TROPICKÝ PODNEBNÝ PÁS
VELKÝ A RYCHLÝ NÁRŮST POČTU OBYVATEL – POTRAVINOVÁ KRIZE
75% OBYVATEL – ZEMĚDĚLSTVÍ 
SAMOZÁSOBITELSTVÍ = VĚTŠINA OBYVATEL PĚSTUJE ROSTLINY A CHOVÁ DOBYTEK 
PRO VLASTNÍ UŽITEK

PLANTÁŽNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
PLANTÁŽ = VELKÝ LÁN POLE, NA KTERÉM SE INTENZIVNĚ PĚSTUJE POUZE JEDNA 
PLODINA ZA ÚČELEM SKLIZNĚ A PRODEJE
VÝCHODNÍ AFRIKA a GUINEJSKÝ ZÁLIV – PLANTÁŽE S KÁVOVNÍKY A KAKAOVNÍKY, 
PALMOU OLEJNOU A KOŘENÍM
DÁLE SE PĚSTUJÍ:
BATÁTY = SLADKÉ BRAMBORY
MANIOK (cassava, tapioka) = okopanina, které se někdy také říká sladké brambory; využívá se také 
jako krmivo
ČIROK (obilovina)
JIŽNÍ AFRIKA A MADAGASKAR – ČAJOVÉ PLANTÁŽE

-ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA: PASTEVECTVÍ KOZ, OVCÍ A SKOTU NA AFRICKÝCH SAVANÁCH
DOCHÁZÍ K NADMĚRNÉMU SPÁSÁNÍ SAVAN, NEJENŽE ZVĚŘ NEMÁ DOSTATEK 
POTRAVY A PODLÉHÁ VÁŽNÝM ONEMOCNĚNÍM, ALE SPÁSÁNÍ PODPORUJE EROZI 
(odnos) PŮD A ROZŠIŘOVÁNÍ POUŠTÍ (DESERTIFIKACI)

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:

Vypočítejte s přesností na jednu hodinu, kolik hodin jste již na světě. Zohledněte následující 
věci:

1) Kdy jste se narodili, to víte
2) U rodičů si zjistěte, v kolik hodin jste se narodili
3) Podívejte se, které roky byly přestupné
4) V den, kdy to budete počítat, musíte zohlednit i čas (hodinu), kdy to počítáte.
5) Nejlépe to spočítáte, když si uděláte tabulku v Excelu, to bude přehledné a neuděláte 

chybu. Tabulka by měla mít tolik řádků, kolik vám je let a na konci každého řádku by 
měl být výsledek výpočtu, kolik jste žili v daném roce hodin. Můžete si tím procvičit i 
Excel…

Výsledek mi zašlete emailem. 

Poznámka - mělo by vám to vycházet přibližně jako to vychází mě a sice okolo 110 000 
hodin…(to byl vtip…ale ne moc velký…)

Zpracoval: Valchář Pavel, 12.5.2020

DĚJEPIS 

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

!!!...Budíček…!!! O nové téma ještě nepožádal…Václav, Karolína, Jan Ch., Adam, Jan H.



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, 12.5.2020

RODINNÁ VÝCHOVA

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK – ZÁLUDNOSTI DROG



 učebnice str. 100 – přečíst
 do sešitu udělat úkol z této stránky, úplně dole (Vyhledej v textu místo, kde se 

popisuje chování člověka ovlivněného požitím drogy.)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

LIDSKÁ PRÁVA – ROVNOST A NEROVNOST

- učebnice str. 64 – 65 – přečíst
- do sešitu napsat následující poznámky:

ROVNOST 

- jeden ze základních principů demokraticky založeného státu 
- lidé jsou si rovni v právech 
- lidé jsou si rovni v důstojnosti

- princip rovnosti je zakotven ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod

Diskriminace - chování, které znevýhodňuje práva jiného člověka

Rasismus - názor, podle něhož jsou lidé nějaké rasy nadřazeni druhým

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/

PŘÍRODOPIS

Učebnice str. 119 lipnicovité - přečíst a napsat jednotlivé zástupce do sešitu.

Do sešitu ještě zapsat 10 květů, které se dají jíst. Jsou to levandule, měsíček, sedmikráska, 
šeřík, denivka, fialka, karafiát, růže, muškát, orchideje.

Pracovat na herbáři.

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


Vocabulary: Home

1. Check your vocabulary: picture matching
Write the correct words in the boxes below the pictures.
Napište správná slova z tabulky do řádků pod obrázky.

bedroo
m

stairs kitch
en

balcon
y

living
room

gate

windo
w

front
door

gard
en

bathroo
m

lift dining
room

2. Check your vocabulary: gap fill
Write the best words to complete the sentences.
Doplňte věty správnými slovy, které se tam hodí.

1. We wash and brush our teeth in a                                  .

2. The machine to carry us to a higher floor is called a                                  .

3. We look outside through a                                  .

4. We sleep in a                                  .

5. We eat our meals in a                                  .

6. We go up the                                   to get to the second floor.

7. A                                   is where we cook and prepare meals.

8. We close a                                   to stop other people and animals coming into the 
garden.

9. We grow grass and flowers in a                                  .

10. We watch TV or sit and relax in a                                  .



1

Doplňte
What's your favourite room in your house? What do you usually do in your favourite room? 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

3. MATCH THE FURNITURE AND THE OBJECTS
Dle obrázku přiřaďte čísla 1-15 ke správnému nábytku. Pojmenujte jednotlivé pokoje 1, 2, 3, 4.

      This is a bathtub        This is a shower        This is a mirror
      This is a bed        This is a stove        This is a cabinet
      This is a fridge        This is a table        This is a picture
      This is a lamp        This is a toilet        This is a sink
      This is a curtain        This is an armchair        This is a sofa
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Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

Co nepatří do pokoje 1:                                                                      

                                   2:                                                                     

                                   3:                                                                     

                                   4:                                                                     


	Vocabulary: Home

