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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník  

TÝDEN 01.02.-05.02.2021

DĚJEPIS 
Zadání domácí práce pro období od 4.1. – 26.2.2021

V 1. týdnu 2021 si vyberte jedno historické téma, které vás zajímá, a to následně zpracujte v Power 
pointové prezentaci za podmínek uvedených v zadání v 1. týdnu.

Zpracoval: Valchář Pavel, 27.1.2021

FYZIKA 
Zadání domácí práce pro období od 1.2. – 5.2.2021

Sečtěte s     výsledkem v požadovaných jednotkách:  

1) 4 hl + 40 l + 40 dl = l

2) 30 km + 300 m + 3 000 cm = m

3) 20 m + 20 dm + 20 cm = mm

4) 80 l + 800 dl + 800 cl = dl

5) 200 m + 200 dm + 200 cm = dm

6) 10 hl + 100 l + 1 000 ml = l

7) 8 m + 80 dm + 800 cm = mm

8) 102 dl + 102 cl + 102 ml = ml

9) 80 hl + 80 l + 80 dl = cl

10) 430 m + 430 dm + 430 cm = dm

11) 66 l + 66 dl + 66 cl = ml

12) 5 dl + 500 cl + 5 000 ml = dl

13) 8 km + 80 m + 800 cm = m

14) 99 dm + 99 cm + 99 mm = mm

15) 40 hl + 40 l + 40 dl = ml

16) 33 km + 330 m + 3 300 dm = m

Zpracoval: Valchář P., 27.1.2021
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MATIKA – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 1.2. – 5.2.2021 

 
Vypočítej násobení zpaměti: 

1) 260 · 0,05 =  

2) 2,4 · 0,8 =  

3) 0,0003 · 250 =  

4) 180 · 0,004 =  

5) 50 · 0,03 · 0,02 · 0,1 =  

6) 0,007 · 800 =  

7) 0,005 · 12 · 12 =  

8) 15 · 0,3 · 15 =  

9) 1,5 · 1,5 · 0,04 =  

10) 8 000 · 0,004 =  

11) 0,00003 · 0,7 · 0,02 · 4 =  

12) 0,2 · 0,02 · 0,004 · 700 =  

13) 1,4 · 14 · 0,1 =  

14) 1,1 · 0,002 · 1,1 =  

15) 13 · 0,1 · 13 =  

16) 0,15 · 0,015 =  

17) 0,12 · 0,012 · 0,2 · 0,1 =  

18) 17 · 0,17 · 0,001 =  

19) 0,0004 · 350 · 0,2 =  

20) 0,007 · 0,8 · 3 =  

21) 0,18 · 0,9 =  

22) 0,07 · 0,22 =  

23) 0,09 · 0,016 =  

24) 0,35 · 0,9 =  

25) 0,55 · 0,8 =  

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz.  
 

Zpracoval: Valchář Pavel, 27.1.2021 

ANGLICKÝ JAZYK

Stále opakujeme present simple. Vyplňte přiložený pracovní list a zašlete mi ho na mail. 
We’re still reviewing past simple. Complete the attached worksheet and send it to my e-mail. (Exercise 
1 – write about Ben’s week, Exercise 2 – fill in the verbs, Exercise 3 – put the words in correct order). 
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PRESENT SIMPLE

1. Přečtěte si text a napište o Benovi:

                       Ben´s week

 get u p at 7 every day

 have lunch at school          

 play computer games in the afernoon

 watch TV in the evening

 do his homework only on Wednesday

 read a book once a year

   He gets up at 7 every day. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________

            

2. Doplň do vět slovesa ve správném tvaru:

They ____________ volleyball twice a week. (play)

It often ____________ in Apríl. (rain)

You _______________a mobile phone. (not need)

Children ______________ to work. (not go)

He __________________oranges. (not eat)

Jana and Tom _______________German. (speak)

3. Dej slova do správného pořadí – utvořenou otázku napiš:

When   do   get up   they   ? _______________________________________________

your   parents   like   Do   ?   music _____________________________________________

you   do   think   what   ? ____________________________________________________

Bill   ?   tennis   does   play __________________________________________________

4. What do you usually do in your free time?

Stránka 3 z 6



ČESKÝ JAZYK
MLUVNICE
Téma: Pravopis slova 
Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-  – str. 42 a Předložky s/se, z/ze – str. 43
Vytiskněte si pracovní list, abyste ho měli připravený! Nevyplňovat, budeme s ním pracovat on-
line.

Zapište si do gramatických pravidel:

Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-  
-řídí se významem:
s-/se- směr dohromady – př. Ježek se stočil do klubíčka.

směr pryč – př. Žáci smazali tabuli.
směr dolů – př. Jablko spadlo na zem.

vz-/vze- směr vzhůru – př. Letadlo prudce vzlétlo.
z-/ze- v ostatních případech

stát se nějakým (změna stavu) – př. Listí zežloutlo.
dokončení děje – př. Přetížená větev se zlomila.

!! Pamatujte si:!!
Vždy píšeme   s  -   : strávit, strava, spotřebovat, skončit, stmívat se, strhnout, stěžovat si (naříkat)
Vždy píšeme   z  -   : způsobit, zpívat, zpěv, ztratit, zkoušet, ztěžovat (činit těžkým)

Předložky s, z
Předložka s se pojí se 7. pádem (př. s bratrem, se psem)
Předložka z se pojí se 2. pádem (př. z televize, ze skříně)

Projděte si výklad a žlutý odstavec na str. 42
Můžete si projít cv. na str. 43, ale většinu budeme dělat při on-line hodinách.
Zopakujte si vyjmenovaná slova na str. 44 a vyzkoušejte aspoň 3 cvičení na pravopis podle 
vlastního výběru ze str. 45-48

LITERATURA
Přečtěte si v Čítance na str. 69 – David a Goliáš
-ústně si odpovězte na otázky: 1, 2
-do literárního sešitu písemně zpracujte odpovědi na otázky: 3, 4  - zkontrolujeme v pátek on-line

SLOH
Téma: Popis osoby – str. 151
-přečtěte si jednotlivé popisy na str. 151-152 – Robur dobyvatel a Sherlock Holmes
- ústně si odpovězte na a) b) pod textem
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PŘÍRODOPIS

učebnice strana 6 opakování
 učebnice strana 7. STRUNATCI
Jako přílohu zasílám pracovní list, který vypracujte do konce příštího týdne a zašlete mi jej na email. 
Odkaz, který máte zde je výukový materiál na toto téma.
https://youtu.be/spNR763fv_g

OBČANSKÁ VÝCHOVA

ČESKÁ REPUBLIKA – demokratický stát (učebnice strana 54-55)
Jako přílohu posílám prezentaci Česká republika- demokratický stát a pracovní list k tomuto tématu.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Náměty na dobrovolné cvičení na doma.
https://youtu.be/Vw47X7R9BWE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Náměty na dobrovolné pracovní činnosti do kuchyně.
Ozdoby ze zeleniny.
https://youtu.be/-Y58WZfZ2DA 
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Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká 
Lípa, příspěvková organizace
Autor: Markéta Čunátová
Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 03_VLASTIVĚDA 
_ČESKÁ REPUBLIKA – DEMOKRATICKÝ STÁT

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925

Anotace: Materiál je určen k prezentaci nového učiva na 
interaktivní tabuli pro žáky 4. ročníku



Česká republika
Demokratický stát

* vznik 1. ledna 1993 *



Demokracie zaručuje všem občanům

• Základní práva
• Svobody
• Rovnost 

před zákonem



• Náš stát je republika
• Hlava státu, většinou prezident, 

který je volen ve volbách

Tomáš G.                          Václav                             Václav
Masaryk                             Havel                              Klaus

• Chod států řídí také vláda složená z ministrů

• V čele vlády stojí předseda vlády



Parlament České republiky se skládá z

poslanecké sněmovny
a senátu 

Parlament má zákonodárnou 
moc

Poslanci a senátoři 
projednávají a přijímají 

zákony



Zákony

• Jsou nařízení kterými se musí řídit 
občané i instituce

• Nejvyšším zákonem je 
Ústava České republiky

• Ústava stanovuje základní práva
a povinnosti občanů

• Na dodržování zákonů dbá policie



Šikana
• patří k trestným činům
• je úmyslné a opakované 
ubližování druhým

• může to být bití, zastrašování, 
vydírání nebo poškozování věcí

• nikdy se s ní nesmiřujte!
• Pokud se s ní setkáte, oznamte ji 

učiteli nebo jiné dospělé osobě, které 
důvěřujete



Volby

• Občané našeho státu 
• volí ve svobodných volbách svoje 

zástupce do poslanecké sněmovny
• Zástupci jsou členy politických 

stran
• Právo volit má každý starší 18ti let
• V 18ti nabývá občan zletilosti

a trestní odpovědnosti



Státní symboly 

STÁTNÍ VLAJKA              VELKÝ STÁTNÍ            MALÝ STÁTNÍ
ZNAK                         ZNAK

VLAJKA                           STÁTNÍ                      STÁTNÍ
PREZIDENTA                    HYMNA                       PEČEŤ



Státní svátky
• připomínáme si významné události

z historie svého státu
• byly vyhlášeny na počest 

důležitých událostí nebo dějin
• jsou to dny pracovního klidu



Zdroje:
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-09-25]. 
Dostupné pod licencí Public Domain na WWW:
http://www.zachranny-kruh.cz/rizikove_chovani/co_je_to_sikanahtml
http://www.google.cz/imgres?q=POLICIE&num=10&hl=cs&biw=1192&
bih=560&tbm=isch&tbnid=CvPdIP
http://www.clker.com/clipart-7337.html
http://www.sesity.net/zaklady-spolecenskych-ved/statni-symboly.php
http://vlast.cz/symboly-ceske-republiky/
http://www.clker.com/clipart-11269.html
http://www.csr-prezidenti.ic.cz/klaus.html
http://www.csr-prezidenti.ic.cz/masaryk.html
http://www.csr-prezidenti.ic.cz/havel.html
ŠTIKOVÁ Věra, TABARKOVÁ Jana.  Vlastivěda 4, učebnice pro 4.ročník 

základní školy. 1. vyd. Brno:  NOVÁ ŠKOLA, 2010... ISBN 978-80-7289-170-2



PRACOVNÍ LIST - DEMOKRATICKÝ STÁT

1. Odpověz na otázky.

Ve kterém roce vznikla samostatná Česká republika ?

.......................................................................................................................................................

Co jsou zákony ?

.......................................................................................................................................................

Z čeho se skládá Parlament České republiky?

.......................................................................................................................................................

2. Doplň věty.

Česká republika je ……………………. stát.

V čele státu stojí ………………….. a sídlí na ………………………. v ……………………... .

Na dodržování zákonů dohlíží …………………… .

V demokratickém státě má veškerou moc …………… .

3. Poznáš, kdo je na obrázku ?

…………………………….... ……………………………....



4. Poznáš, co je na obrázcích ?

5. Rozhodni, co je správně.

Nejvyšší zákon ČR je Ústava.

V) ANO M) NE

V čele vlády stojí prezident.

Ý) ANO O) NE

Porušení zákonů se nazývá trestný čin.

L) ANO Z) NE

Prvním prezidentem České republiky byl Tomáš Garrigue Masaryk.

Ž) ANO I) NE

Dovršením 15 let nabývá občan zletilosti.

A) ANO T) NE

Tajenka: Jedno ze základních práv občanů, je právo ……………………. .

6. Nakresli vlajku ČR.

……………………

……………………

….…….……………

…….…………..……

….………………...…

…….………………...

….……………………

….…………………...



http://web.uhk.cz/cvp/cr/czpecet.gif

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/img/osobnosti/havel.jpg

http://www.narmyslenka.cz/image/200902221732_vaclav_klaus.jpg

http://pro.studenty.sweb.cz/obcanka/velky_znak.gif

http://www.mzv.cz/public/6a/7/64/126925_14883_maly_statni_znak.jpg

http://www.sesity.net/zaklady-spolecenskych-ved/standarta-prezidenta.png

http://www.mzv.cz/public/23/4f/76/574284_479887_vlajka.jpg

M. Hronek: Vlastivěda pro 4. ročník, nakl. PRODOS

V. Štiková, J. Tabarková: Vlastivěda pro 4. ročník - poznáváme naši vlast, nakl. Nová škola

P. Augusta, F. Honzák: Naše vlast 

http://web.uhk.cz/cvp/cr/czpecet.gif
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/img/osobnosti/havel.jpg
http://www.narmyslenka.cz/image/200902221732_vaclav_klaus.jpg
http://pro.studenty.sweb.cz/obcanka/velky_znak.gif
http://www.mzv.cz/public/6a/7/64/126925_14883_maly_statni_znak.jpg
http://www.sesity.net/zaklady-spolecenskych-ved/standarta-prezidenta.png
http://www.mzv.cz/public/23/4f/76/574284_479887_vlajka.jpg


 
 

 

 

Digitální učební materiál 

 
Evidenční číslo materiálu:  303 

   

Autor:    Silvie Lidmilová 

   

Datum:  23.9.2011 

   

Ročník:  7. 

   

Vzdělávací oblast:    Člověk a příroda 

   

Vzdělávací obor:    Přírodopis 

   

Tematický okruh:  Biologie živočichů 

   

Téma:  Strunatci 

   

Druh učebního materiálu:    Pracovní list 

   

Anotace:    Pracovní list slouží k ověření znalostí učiva. 

   

 
 

 

 

 

 

 



Strunatci – pracovní list 

 
 

1. Čím se liší strunatci od bezobratlých? 

 

 a) 

 

 b) 

 

 c) 

 

 

2. Jak kmen strunatci dělíme?    

 

 a) ………………….. mají strunu hřbetní po celý život. 

 

       b) ….………………. mají strunu hřbetní během larválního vývoje.  

 

 c) …………………...strunu hřbetní mají během larválního vývoje a pak se mění v obratle.    

     

                                                                                              .       

3. Z čeho je odvozen název pláštěnci?  

 

 

4. Kteří zástupci pláštěnců žijí přisedle, a kteří v hejnech?  

 

 

5 Jak se jmenuje zástupce bezlebečních? 

 

 

6. Vyjmenuj postupně všechny třídy podkmene obratlovců. 

 

 

7. Napiš schéma taxonomie strunatců. (podkmen, kmen, třída) 

 

       

 

Utvoř správné dvojce. 

 

1. vylučují plášť                      1.mají strunu hřbetní po celý život 

2. žijí přisedle                          2. žije zahrabán v písku 

3. bezlebeční                           3.sumky 

4. kopinatec                             4.sumky a salpy 

      5. žijí v koloniích                    5. salpy 

 

 

 

 

 

 



Strunatci /řešení/ 
 

 

1. Strunatci mají: 

 

a) strunu hřbetní/někteří celý život, u některých zaniká  nahrazuje ji páteř složená  

z obratů/   

b) srdce na břišní straně těla 

c) uzavřená cévní soustava, 

d) trubicovitá nervová soustava 

e) trávicí soustava 

f) ocas/ u některých zaniká/. 

 

2. a) bezlebeční 

 

b) pláštěnci 

 

c) obratlovci 

        

      3.  Pláštěnci dostali svůj název podle toho, že většina druhů vylučuje z pokožky vrstvu       

          rosolu, která je označována jako plášť.    

 

5. sumky – žijí přisedle na mořském dně 

 

salpy – volně se vznášejí 

        

6. kopinatec plžovitý 

 

7. kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci 

 

8. kmen: Strunatci 

 

podkmen: Obratlovci 

 

třída: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, ptáci, plazi, savci 

        

        

       Utvoř správné dvojice: 

 

       1. – 4., 2. – 5., 3. – 1., 4. – 2., 5. – 3. 

  

 

  




