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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník  

TÝDEN 01.03.-05.03.2021

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.

Termín odevzdání je 26.2.2021.

Zpracoval: Valchář Pavel, 24.2.2021

MATIKA – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 1.3. – 5.3.2021 

 

Vypočítejte a zohledněte přednost početních operací, závorek a počítání zleva doprava: 

 

1. (9 + 1) : (3 + 2) =  

2. 10 – (5 – 2) =  

3. 3 + 3 · 3 =  

4. 12 : 3 + 1 =  

5. (4 – 3) · ( 2 + 1) =  

6. 8 + 12 : (4 + 2) =  

7. 15 – 5 + 5 =  

8. 2 + 3 · (2 + 3) =  

9. (0,6 + 0,3) : 0,5 =  

10. 0,6 + 0,3 : 0,5 =  

11. 0,3 : (0,2 + 0,2) =  

12. 0,3 : 0,2 + 0,2 =  

13. (0,6 – 0,3) : 0,5 =  

14. (0,8 : 0,2) : 0,5 =  

15. (0,4 + 0,2) : 0,5 =  

16. 0,4 + 0,2 : 0,5 =  

17. 0,6 : (0,3 + 0,5) =  

18. 0,6 : 0,3 + 0,5 =  

19. (0,5 – 0,3) : 0,4 =  

20. (0,6 : 0,3) : 0,5 =

 
Výpočty, ne jenom výsledky, digitalizujte a pošlete na můj školní 
email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz.  
 

Zpracoval: Valchář Pavel, 24.2.2021 
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FYZIKA 

H.1. Vypočítej hustotu ledu, pokud víš, že jeho kus o objemu 700 dm3 má hmotnost 644 kg.

H.2. Jaký objem má ledová kra o hmotnosti 367 kg?

H.3. Jakou hmotnost má plný kanystr benzínu? Objem kanystru je 20 l, hmotnost prázdného
kanystru je 1 kg. Hustota benzínu je 750 kg/m3.

Důležité - Zaslaný domácí úkol bude obsahovat – datum zpracování, číslo úlohy, zadání úlohy, výpočet a 
odpověď. Jiný způsob vypracování, například nějaká chaotická čísla, nepřijmu. Vypracovaný DU 
digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz. 

Zpracoval: Valchář P., 24.2.2021

PŘÍRODOPIS

OBOJŽIVELNÍCI (učebnice strana 14 – 16)
Vypracuj otázky na straně 16.
Jako přílohu zasílám k tomuto tématu prezentaci.

Paryby

 mořští živočichové
 pohyblivé čelisti = čelistnatci
 chrupavčitá kostra
 dýchají žábrami - většinou pět párů žaberních štěrbin; musí se pohybovat
 nemají plynový měchýř - jeho funkci nahrazují velká játra s vysokým obsahem tuku
 rozmnožování: vnitřní oplození; vejcorodí, vejcoživorodí, živorodí (nitroděložní kanibalizmus) 

-  ostroun obecný
- žralok bílý
-  žralok obrovský
- kladivoun bronzový
- rejnok ostnatý
- manta atlantská
- parejnok elektrický

Paryby jsou až na výjimky mořští obratlovci podobní tvarem i způsobem života rybám. Od nich se však liší několika 
zásadními znaky, proto byly vyčleněny do jiné třídy. Paryby mají chrupavčitou kostru, žábry nejsou kryté skřelemi, 
dále jim chybí plynový měchýř a mají jinak utvářené ploutve. Mezi paryby patří žraloci a rejnoci.

Žraloci obývají teplá moře, nejmenší druhy jsou jen 50 cm velcí, největší až 18 m. Dobrými poznávacími znaky jsou 
dvě hřbetní ploutve a svislá ocasní ploutev s větší horní částí. Na bocích těla je vidět 5 až 7 svislých žaberních 
oblouků. Kůže žraloků je pokryta drobnými šupinami s ostrými výběžky, připomíná tak smirkový papír. Většina 
žraloků se živí rybami, jinými žraloky a dalšími mořskými živočichy. K dravému způsobu života jsou přizpůsobení 
spoustou zubů, které se stále nahrazují. Většinou si vybírají oslabené nebo nemocné kusy. Člověka napadají, protože 
jim pohyb plavce či surfaře připomíná jejich normální kořist.
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Největší Žralok obrovský, přestože má 1,5 metru širokou tlamu, nikomu neublíží. Živí se totiž planktonem. Svým 
vzhledem určitě zaujme žralok kladivoun nebo pilouni. K pověstným zabijákům patří Žralok bílý a Žralok modravý.

Žralok bílý je velký žralok vyskytující se v pobřežních vodách. Je považován za člověku nejnebezpečnějšího žraloka a 
jako takový byl dlouhodobě systematicky huben námořníky a rybáři. Jeho pronásledování ještě zesílilo po uvedení 
úspěšného filmu Čelisti, takže se v současné době čelí bezprostřední hrozbě vyhubení. Ve skutečnosti tito žraloci 
člověka systematicky neloví.
Žralok bílý stejně jako další žraloci dýchá pomocí žaber, které se při přijímání vody neotevírají a nepulzují jako u ryb. 
Žralok se proto musí pořád pohybovat, aby do žaber přicházela čerstvá voda a on se nezadusil, což se stává, pokud se
zamotá do rybářských sítí.

K malým žralokům patří Máčka skvrnitá.

Druhou skupinou jsou rejnoci. Mají ploché tělo se souvislým postraním ploutevním lemem. Na hřbetní 
straně mají oči, na břišní tlamu. Největším rejnokem je Manta atlantská, jejíž šířka může být přes 5m . Její 
pohyb ploutvemi připomíná mávání ptačích křídel. Dalším mezi lidmi známým druhem je Parejnok 
elektrický, který používá k omráčení své kořisti elektrický proud. Ten je tak silný, že může zranit či zabít 
člověka. Potápěči si musí dávat také dávat pozor na Trnuchu obecnou, která svým jedovým trnem může 
vážně poranit.

RYBY

 - Nejpočetnější skupina obratlovců - Tělo kryto kůží nebo kůží se šupinami a slizem
 - Proměnlivá tělesná teplota 
KOSTRA RYBY: Lebka 
                              Páteř z obratlů 
                              Žebra 
                              Hrudní a břišní ploutve – párové 
                              Hřbetní, ocasní a řitní ploutve - nepárové 
                              Paprsky

ROZMNOŽOVÁNÍ:
 • pohlavní, vnější (mimotělní),
 vývoj přímý
 • samec (mlíčňák) - produkuje mlíčí (spermie)
 • samice (jikrnačka) - má jikry (vajíčka) 
 • na jaře dochází k tření -› oplození jiker ve vodě-› plůdek

 TRÁVICÍ SOUSTAVA: - ústní otvor - trávicí trubice (hltan, jícen, žaludek, střevo) - řitní otvor

TĚLO:
• hlava je spojena s trupem nepohyblivě - zadní části hlavy jsou skřele, které kryjí žábry 
• svalnatý ocas s ocasní ploutví zajišťují pohyb - ostatní ploutve udržují tělo v rovnováze

SMYSLY:
 • sluch – nedokonalý

Stránka 3 z 5



 • zrak - vidí lépe na blízko než na dálku (barevně), oči bez víček 
• čich - čichové jamky jsou citlivé na rozpuštěné látky ve vodě 
• hmat - postranní vousky 
• postranní čára - kanálek pod šupinami, který vede od hlavy po ocasní ploutev o speciální smyslové    buňky
slouží k vnímání pohybu (proudění) vody o umožňuje rybě orientovat se za tmy a v kalné vodě.

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE
Téma: Zvuková stránka věty – str. 21
Přečtěte si žluté odstavce na str. 21 - 23
Zapište si do gramatických pravidel:
Větná melodie
1. Věty oznamovací – melodie klesavá
2. Věty tázací

a) otázky zjišťovací – odpovídáme ano/ne – melodie stoupavá (př.: Půjdete do kina?)
b) otázky doplňovací – odpovídáme více slovy – melodie stoupavě klesavá nebo klesavá (př.: Kolik 

je hodin?)
3. Věty rozkazovací – melodie klesavá
4. Věty zvolací – věty s citovým zaujetím – melodie klesavá nebo stoupavě klesavá (př.: To je nádhera!)

LITERATURA
Zapište si do literárního sešitu:
Kronika
-zachycuje chronologicky (jak šly za sebou) historické události
-naše nejstarší: Kronika česká – psána latinsky počátkem 12. stol.

autorem Kosmas
3 oddíly – bájné vypravování starců (od potopy světa)

hodnověrné vypravování svědků
co sám prožil – nejpravdivější

Přečtěte si v čítance na str. 72 – Na počátku 

SLOH
Téma: Popis osoby – str. 151
Připravte si cv. 154/7 – při páteční on- line hodině si porovnáme vaše úvahy

ANGLICKÝ JAZYK

Přečtěte si text o on-line výuce a potom vypracujte cvičení (prac. list). V posledním cvičení mi napište pár 
řádků (5-10 vět) o tom, jak zvládáte výuku vy, jaké máte hodiny, jestli se vídáte s kamarády, atd…zašlete 
úkol na můj e-mail a poté si ho společně zkontrolujeme při hodině. 
Read the text about on-line classes and then do the exercises in the attached worksheet. Write something 
about your experiences with on-line learning (at least 5-10 sentences). Send the homework to my e-mail and 
then we will check it together. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Také mnoho sportovců proslavilo naši zemi ve světě.
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Vyber si sportovce, který proslavil naši zemi, a napiš něco o něm.
Na straně 62 (život v 19. století ovlivnila řada vynálezů. Na obrázku jsou některé z nich. Přiřaď je.)

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Cvičení pro začátečníky - protažení celého těla
https://youtu.be/8KsfiYO0C0E

PRACOVNÍ ČINNOSTI
Informace a návody (návod na jednoduchou pletenou šálu)
https://youtu.be/w1udhoo25iU

Stránka 5 z 5

https://youtu.be/w1udhoo25iU
https://youtu.be/8KsfiYO0C0E


Studying at home 

Pedro is 12 years old and he’s 

Portuguese. Pedro is a good student 

and he usually gets good results in his 

tests and exams, but he now doesn’t go 

to school. The truth is he lives in a big  

city, where there are many schools, but 

all the schools are closed. There is a 

pandemic in the world and children 

can’t go to school. 

Pedro studies at home. He’s got books, pens and pencils but his lessons are on the 

computer. Every morning Pedro sits in front of his laptop for three hours and watches 

and listens to his lessons. His teachers use cameras and interactive worksheets. He 

can talk to his teachers and the other students in his “class”. In the afternoon, Pedro 

often does his homework or he reads History, Geography or Maths books. He always 

emails his homework to his teachers on Friday afternoon. 

All the children are at home at the moment Pedro misses his friends and his teachers 

but he knows that he has to stay at home. It is all for the best. He hopes the 

pandemic goes away to go back to school and play in the school yard with his 

friends. 

 

Read the text and say if the sentences are true or false. Correct the false ones: 

1. Pedro lives in a big city. 

 

2. He goes to school every day. 

 
3. All the children are at home at the moment because they are tired. 

 
4. Every morning Pedro stays in bed. 

 
5. His lessons last three hours. 

 
6. His teachers use interactive worksheets  

 



7. He doesn´t have any homework. 

 

8. He doesn’t want to go back to school. 

 
 

Answer the questions: 

1. Why does Pedro study at home? 

2. Can Pedro talk to the other students during the lessons? 

3. Does Pedro post his homework to his teachers? 

4. Do all the children study at home? 

5. Can the children go to school? 

 

Tick the correct answer: 

1. Pedro doesn’t go / goes to school every day. 

2. There are / is a pandemic in the world. 

3. Pedro lives / doesn’t live in the country. 

4. His teachers uses / use cameras and interactive worksheets. 

5. Pedro never / often has homework. 

6. The children is / are at home at the moment. 

7. Pedro wants to play with his / her friends. 

 

Write the following sentences a) in the interrogative; b) in the negative 

1. Pedro is a good student. 

a. . 

b.  

2. He lives in a big city. 

a. . 

b.  

3. He watches and listens to his lessons on his laptop. 

a. . 

b.  



4. He can talk to his teachers and friends. 

a. . 

b.  

5. Pedro reads a lot. 

a. . 

b.  

6. All the children are at home. 

a. . 

b.  

7. There is a pandemic in the world. 

a. . 

b.  

 

 

Look at Pedro timetable and answer the questions: 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

9.00-9.45 Maths Geography French Portuguese PE 

10.00-10.45 Informatics History Maths Math Music 

11.00-11.45 Portuguese Science Portuguese English Arts 

 

1. When does Pedro have Maths?  

He has Maths on Monday at 9.00 and on  Wednesday and Friday at 10.00. 

2. When does he have Portuguese lessons? 

 

3. When does he have French and English? 

 

4. Which subjects does he have on Friday? 

 

5. Does he have Informatics on Thursday? 

 

6. What time is Pedro’s History lesson? 

 



 

And you? Where do you study? When are your lessons? How are your 

lessons? Do you talk with your teacher? Do you see your friends every day? 

When do you send your homework to your teachers? 

Write a small composition about your school routine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obojživelníci
I. Ptáčníková



Hlavní znaky

• K životu potřebují vodní i pevninské prostředí

• Výskyt: - celý život spjati s vodou - nevzdalují se od ní příliš

- upřednostňují vlhké a teplé prostředí

• Kůže: žláznatá, neustále vlhká

• Teplota těla: proměnlivá (studenokrevní)

• Dýchání: larvy – žábrami (vývoj ve vodě)

dospělci – plícemi a pokožkou

• Končetiny: s prsty bez drápů

• Rozmnožování: samičky kladou rosolovitá vajíčka do vody



Kůže obojživelníků



Dělení obojživelníků

Ocasatí = čolci a mloci

Bezocasí - žáby



Ocasatí

Čolek obecný CH!

• Výskyt – rybníky i mírně tekoucí vody 
– čistá voda!

• Živí se – hmyzem a drobnými živočichy

• Na podzim – ukládání k zimnímu 
spánku

• Larvy – z vajíček, vnější keříčkovité 
žábry



Mlok skvrnitý CH! (Salamandr)

• Výskyt: vlhké lesy, horní toky potoků 
- čistá voda!

• Kůže: černá se žlutými skvrnami

• Obživa: loví hmyz, žížaly a slimáky

• Rozmnožování: vejcoživorodost 
(samička klade do vody již vyvinuté 
larvy)



Bezocasí - žáby

• Stavba těla

- kosterní soustava

- nemají žebra

- první obratlovci s 
kráčivými končetinami



• Vnitřní stavba těla
o trávicí soustava

- ústa, hltan, jícen, žaludek, střevo, kloaka = společný vývod trávicí, vylučovací a pohlavní 
soustavy

- vychlípitelný jazyk (u žab)

o smyslové orgány

zrak

- vrchní víčko přirostlé, mrkají spodním víčkem

- mžurka = třetí víčko, kryje oko od spodního koutku, chrání oko při pohybu ve vodě

o rozmnožování

- žáby - samičky kladou vajíčka do vody, samci vypouští do vody sperma, ve vodě dochází k

oplodnění = vnější oplození

- čolci, mloci - vnitřní oplození

- vajíčka mají rosolovitý obal

- z vajíček se líhnou pulci - nepřímý vývoj

- larvy obojživelníků nejdřív sežerou rosolovitý obal vajíčka, potom se živí řasami



Vnitřní stavba těla                                 Rozmnožování žab



Zástupci

• Skokan zelený

- přední končetiny čtyřprsté

- zadní končetiny pětiprsté, s plovacími 
blánami

- celoročně ve vodě nebo u vody

- skřehotání samečků je zesilováno 
nafukováním

- blanitých bubínků u ústních koutků

pulec



• Skokan hnědý

- ve vodě jenom v době 
rozmnožování

- vajíčka kladou v chuchvalcích

Poznávací znaky: většinou hnědě 
zbarvený, za okem tmavá skvrna

pulci



• Rosnička zelená

- nižší polohy u vody

- často na keřích, travách - rozšířené konce 
prstů

- samec rosničky zelené má velice 
charakteristický skřek, samec skřehotá 
pomocí hnědožlutého vaku na hrdle

Vajíčka



• Ropucha obecná (Bufo bufo)
- žlázky v kůži vylučují sliz, který může způsobovat 
alergickou reakci

- krátké zadní končetiny - neskáče

- ve dne zalezlá na vlhkých místech
- vodní prostředí vyhledává pouze v době rozmnožování

- vajíčka jsou ve vodě spojena v dlouhé šňůrky

- přezimuje na souši zahrabaná 
Poznávací znaky:

hnědá bradavičnatá kůže, 

jedové žlázy

Vajíčka



• Kuňka žlutobřichá

- na břiše pestré výstražné 
zbarvení

- u nás ohrožený druh

- charakteristický obranný 
postoj

Poznávací znaky:

žlutá kresba na břiše

obranný postoj



• Blatnice skvrnitá 
(česneková)

- vydává zápach po česneku

- u nás ohrožený druh

- má velké pulce (až 18 cm!)

Pulec blatnice skvrnité



• Zajímavost - šípové žáby 
(pralesničky)

- žijí v deštných pralesích v 
Amazonii

- některé velice jedovaté, jejich 
jed je jeden z nejúčinnějších 

- smrtelná dávka pro 70 kg 
člověka je 100 μg (asi jako dvě 
zrnka kuchyňské soli!!!)



• Zajímavost - létající žáby

- některé žáby mají schopnost plachtit

Ve světě existuje asi 80 druhů létacích žab. Žáby tohoto druhu nejen skáčou a plavou, 
ale také dokonale plavou ve vzduchu. Tato vlastnost je způsobena skutečností, že 
tlapky těchto obojživelníků mají široké membrány. U některých druhů může být jejich 
plocha až 20 cm2.
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