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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník

TÝDEN 04. 05. – 07. 05. 2020

MATEMATIKA

Prosím vypočítat a poslat zpět.

Aritmetika:
Uspořádej čísla podle velikosti

- od nejmenšího po největší: 1,72    3,42    2,13    1,69    2,31    3,24

- od největšího po nejmenší: 9,732    9,723    9,273    9,237    9,327    9,372

Sečti čísla:    283,51 + 1 965,7     (všechno, sčítání, odčítání i násobení si napiš pod sebe)

Vypočítej:     286,46 – 49,37 

        

Vynásob:          236.0,0081                      0,7.0,38

Geometrie:
Vypočítej povrch krychle o délce hrany a = 0,8cm

Vypočítej povrch kvádru o rozměrech:   a = 0,3 cm   b = 0,7 cm  c = 0,6 cm

Doufám, že vzorce si už pamatujete, kdyby ne, tak učebnice geometrie str.72,73 v rámečcích)



ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

Nové téma SKLADBA - PŘÍSUDEK, učebnice str. 112 - 113, projít si úvodní článek a 
hlavně žluté odstavce.

Zapsat si do gramatických pravidel:

Přísudek
= základní větný člen
Druhy:

1. slovesný   – vyjádřený určitým slovesným tvarem (př.: Pes spí v boudě.), patří k němu i
zvratné zájmeno se, si (př.: Učím se doma.)

2. jmenný se sponou   – vyjádřený sponovým slovesem = být, bývat, stát se, stávat se + 
přídavným nebo podstatným jménem (Petr se stal mým kamarádem. Monika byla 
zvědavá.)

Naučit se nazpaměť sponová slovesa. V učebnici si projít cv. 112/1, 113/2, 3. Literatura

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
dovolte mi se představit. Jmenuji se Veronika Chalupová, nastupuji na místo paní učitelky
Hrubé a přebírám pomyslné žezlo. Doufám, že naše spolupráce bude alespoň tak dobrá, jak
byla s paní učitelkou Hrubou, angličtina vás bude bavit a mnoho se naučíte.

 V přiloženém dokumentu vám zasílám *POSLECH* - konverzaci v anglickém jazyce
a cvičení, která navazují na poslech. Poslech - MP3 - je vložena do pracovního listu,
2x kliknete na ikonu, poté se otevře okno a kliknete na „otevřít". Instrukce, jak vyplnit
cvičení, najdete v textu. 

 



Vyplňte pracovní listy a pošlete mi je prosím do 10. 5. na e-mail: 
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ZEMĚPIS

1-zopakovat si učivo:
AFRIKA-POVRCH A VODSTVO
2-přečíst v učebnici stranu 9 a 10 – Afrika, podnebí a přírodní krajiny
3-ATLAS-používat mapy v atlasu: svět-oceány a moře-mořské proudy, svět-podnebné pásy, 
svět-šířková vegetační pásma (přírodní krajiny)
4-opsat stručné poznámky AFRIKA-PODNEBÍ, AFRIKA-PŘÍRODNÍ KRAJINY a doplnit 
si ZEMĚPISNÉ POJMY K UKAZOVÁNÍ, které jsou podtržené – poznámky níže 
5-ATLAS – obecně zeměpisná mapa světa (fyzická mapa) Afriky – najít a umět ukazovat 
zeměpisné pojmy – viz níže

Poznámky do sešitů:

AFRIKA-PODNEBÍ
-2 PODNEBNÉ PÁSY:
-SUBTROPICKÝ P. P. 
-SEVERNÍ A JIŽNÍ AFRIKA, 
-MÍRNÉ DEŠTIVÉ ZIMY A TEPLÁ VLHKÁ LÉTA
-TROPICKÝ P. P.
-OKOLO ROVNÍKU, PODLE VZDÁLENOSTI OD ROVNÍKU A OD OCEÁNU ROZLIŠUJEME

 VLHKÝ – při pobřeží Guinejského zálivu a v Konžské pánvi, bohaté srážky, tropické deštné
lesy

 STŘÍDAVĚ VLHKÝ – vnitrozemí, střídání období dešťů a období sucha, savany

 SUCHÝ – oblasti bez srážek, pouště, sucho způsobují především pasáty - Sahara a studené 
oceánské proudy – Namib a Kalahari (studené oceánské proudy, které proudí podél pobřeží, 
odnímají pevnině vlhkost)

-S VÝSKYTEM PODNEBNÝCH PÁSŮ SOUVISÍ ROZMÍSTĚNÍ VEGETAČNÍCH PÁSŮ

AFRIKA-PŘÍRODNÍ KRAJINY
-NĚKOLIK TYPŮ BIOMŮ = PŘÍRODNÍCH KRAJIN = VEGETAČNÍCH PÁSEM
-VLIV NA ROZMÍSTĚNÍ MÁ PODNEBNÝ PÁS, VZDÁLENOST OD ROVNÍKU, VZDÁLENOST
OD OCEÁNU A NADMOŘSKÁ VÝŠKA
-SAVANY = TRAVNÍ SPOLEČENSTVA S OSAMĚLÝMI STROMY (BAOBABY, AKÁCIE)
-NEJVÍCE ZASTOUPENY

-VĚTŠINA NÁRODNÍCH PARKŮ
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-POUŠTĚ a POLOPOUŠTĚ
-NEJVĚTŠÍ – SAHARA, která se rozšiřuje do oblasti SAHELU
-SUKULENTY=ROSTLINY S DUŽNATÝMI LISTY – KAKTUSY, v oázách DATLOVNÍKY 
(nejvýznamnější plodina oáz – palma datlová)
-MAKCHIE [makie]=TRNITÁ KŘOVINA
-CHOV OVCÍ, KOZ A VELBLOUDŮ V POLOPOUŠTÍCH
-TROPICKÉ DEŠTNÉ PRALESY
-OBLAST ROVNÍKU – KONŽSKÁ PÁNEV A GUINEJSKÝ ZÁLIV
-KÁCENY – VZÁCNÉ DŘEVINY (eben, mahagon) A PLANTÁŽE (kakaovník, kávovník, palma 
olejná, banánovník, kaučukovník)
-VELKÁ BIODIVERZITA=DRUHOVÁ ROZMANITOST
-SUBTROPICKÉ ROSTLINSTVO
-PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ=KULTURNÍ KRAJINY (olivy, vinná réva, 
citroníky, pomerančovníky, zelenina, obilí)

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

Zadání domácích úkolů pro období 27.4. – 7.5.2020

…Úkol pokračuje do 7.5.2020…



Převody jednotek DÉLKY:

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

Pracovní list F6-01 Písemka,   Převod jednotek délky  , 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, 28.4.2020

DĚJEPIS

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

Do 30.4.2020 běží stará práce, ale uvádím nové zadání, abyste si mohli včas vybrat téma.



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, 21.4.2020

INFORMATIKA

EXCEL – funkce – součet, průměr, maximum, minimum

 projít si prezentaci (v příloze – název EXCEL - součet, průměr, max, min)

 kdo má doma excel, vyzkouší si sám tyto funkce, nemusíte mi nic posílat zpět

 kdo doma excel nemá, pouze si projde prezentaci



OBČANSKÁ VÝCHOVA

LIDSKÁ PRÁVA – LIDSKÁ PRÁVA V DOKUMENTECH

- učebnice str. 62 – 63 - přečíst 
- přepsat následující poznámky do sešitu

LIDSKÁ PRÁVA

- každý člověk má lidská práva a každý má odpovědnost respektovat lidská práva 
druhých

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV

- přijata v roce 1948 OSN
- obsahuje soupis lidských i občanských práv a svobod
- právně nezávazný dokument, je však uznáván po celém světě

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

- dokument na ochranu lidských práv a svobod přijatý v ČR
- je nadřazený ostatním zákonům

Listina základních práv a svobod má 4 hlavní oblasti – ty si pouze přečti, nepřepisuj do sešitu!

Základní oblasti práv a svobod:

 Lidská práva a základní svobody 

(právo na život, ochrana vlastnických práv, právo na informace, svoboda projevu..)

 Práva národnostních menšin 

(právo na vzdělání v jazyce menšin, právo na rozvoj vlastní kultury..)

 Hospodářská, sociální a kulturní práva

(právo svobodně si zvolit povolání, podnikat, právo na uspokojivé pracovní 
podmínky..)

 Právo na soudní a jinou právní ochranu 

(právo na právní pomoc u soudů, presumpce neviny..)



RODINNÁ VÝCHOVA

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK – DROGY A JEJICH ÚČINKY

 učebnice str. 98 – přečíst

 podle učebnice si napiš poznámky do sešitu, jak dělíme drogy

 prohlédni si video (odkaz níže), jaké mají drogy účinky na lidský organismus

https://www.youtube.com/watch?
v=6oPtejnDJyg&list=RDCMUCAUeVwgSaQ30S2MyraAl3PQ&index=

PŘÍRODOPIS

Přečíst str. 110 Hluchavkovité, udělat si poznámky do sešitu. Tzn. vypsat zástupce pokud mají
obrázek nalepit do sešitu. Umět jednotlivé zástupce poznat.

https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg&list=RDCMUCAUeVwgSaQ30S2MyraAl3PQ&index
https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg&list=RDCMUCAUeVwgSaQ30S2MyraAl3PQ&index


2x KLIKNĚTE PRO SPUŠTĚNÍ POSLECHU: A1_describing_people.mp3

Listening skills practice: Describing people – exercises

Listen to the conversation and do the exercises to improve your listening skills.

A) Preparation: matching
Match the person with the correct description and write a–d next to the numbers 1–4.

Cvičení udělejte ještě před poslechem. Přiřaďte k číslům 1-4 písmena a-d. Přiřaďte k osobám správné 
popisy. (Dívka na obrázku č.1  má jaké vlasy?....)

.

1…….. a. She’s got straight, ginger hair.

2…….. b. He’s older and he’s wearing glasses.

3…….. c. She’s got black, curly hair.

4…….. d. He’s got short, brown hair.

1



1. Check your understanding: multiple choice
Do this exercise while you listen. Circle the best word to complete these sentences.

Na základě poslechu zakroužkujte slovo, které do věty patří.

1. Aurelia is asking about Hannah’s boyfriend / brother / friend.

2. Hannah’s brother, Jem, has long, brown hair / a girlfriend / a twin sister.

3. Hannah has one brother / two brothers / a brother and a sister.

4. Alex and Jem look different / look the same / have the same hair but different eyes.

2. Check your understanding: gap fill
Do this exercise while you listen. Complete the gaps with the correct word.

Na základě poslechu doplňte věty správnými slovy.

1. That? Er, that’s my_____________________________, Jem.

2. And that’s his girlfriend, Lucy. The _______________ girl with the__________________________,

____________________________ hair.

3. Alex and Jem are __________________________. They’re both___________________________.

4. They’re exactly the same! They’re both _____________________ and______________________.

5.
They’ve both got _________________, _________________ hair,___________________eyes and
_________________ ears!

6. They’re not big. I think they’re__________________________!

7. And, has Alex got a___________________________?

2



Funkce Suma (Součet)

• Provede součet všech údajů ve sloupci 
nebo řádku.

• Vybereme prázdnou buňku pod sloupcem 
a zmáčkneme tlačítko ∑.



Automaticky se vám vybere nejvhodnější oblast 
pro Sumu, v našem případě sloupec nad buňkou.
Zároveň ji vidíte i napsanou - (C1:C10) znamená 
oblast od buňky C1 do C10



Potvrďte Enter a Suma se vypočítá



Výběr oblasti pro Sumu
• Pokud chceme sečíst jinou oblast, než nám byla 

automaticky nabídnuta, označíme tuto oblast myší.
• Postup: postavíme se do prázdné buňky, kde chceme 

umístit součet = Sumu, klikneme na tlačítko Suma a 
myší pak vybereme oblast, na našem příkladu je 
vybraná oblast od D1 do D5, a potvrdíme Enter.



PRŮMĚR, MAXIMUM, MINIMUM

• funkce provedeme úplně stejně jako 
SUMU (součet)

• pouze z nabídky ∑ vybere průměr, 
maximum nebo minimum
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