
6.B ČESKÝ JAZYK  Distanční výuka od 10.5. – 14.5.  
 

Pracovní list:      JMÉNO ŽÁKA: 

 

Podtrhni vlnovkou přísudek a napiš vedle věty druh přísudku – jmenný se sponou/slovesný 

(např. Košile je kostičkovaná. – přísudek jmenný se sponou; Odjel.  - slovesný) 

Nikola je laborantkou. ……………………………… Jarka je zdravotní sestrou. ……………………………….. 

Jirka se stal zubařem. …………………………….. Rádi bychom vás navštívili. …………………………………. 

Ty jsi klíče ještě nenašel? ……………………….. Jeho kravata je modrá. ………………………………………… 

Děda býval opravářem. ………………………….. Alena dnes zaspala. …………………………………………… 

Doplň pravopis (zopakuj si VS) 

V__světli pojem b__ložravec, nas___pal písek do s___ta, bab__čka peče dobré 

buchty s pov___dly, to v__pl___vá z textu, vyp__skla mal__nká m__šička, 

spolužák je zam___lovaný do Veroniky, udělej dvacet kl__ků a nějaké dřep__, 

po letech se zbav___la zlozv___ku kouření a naučila se zacházet s peněz___, 

rád nosí v__razné a s__té barvy, drsné b___čí zápasy, sm__čcové kvarteto, jeho 

úsudek je b__strý, je to chytrý hoch. 

Doplň pravopis (zopakuj si vzory přídavných jmen – mladý, jarní, otcův, matčin) 

Šum holub___ch křídel, nov___ sochařov___ pomocníci, zelí a uzené 

s bramborov___m knedlíkem, s plnov__znamov___mi slovesy, konzerva 

krab___ho masa, chrámov___ sbor, jak se naz___vá tato rostlinka?, 

Nerudov___ povídky, bavil se s tatínkov___mi pacienty, šel pomal___ krokem, 

plechov___ bubínek, Lukášov__ poklady 

Doplň y/i/a  - pravopis shoda podmětu s přísudkem ( učivo o jazyce str. 88, 

zopakuj si pravidla v růžové tabulce)  

Známé zpěvačky dnes měl__ své dlouho očekávané turné. Chlapci se dnes 

opozdil___, vlaky měl___ opět zpoždění. Spolužačky o víkendu uvařil___ dobrý 

oběd. Kováři těžce pracoval___, ale železné brány u stavení se povedl___. 

Plechy zrezivěl__. Stáda divokých koní se pásl___. Zástupy lidí čekal___ na 

otevření obchodů. Včera to dával___ v televizi. Mlhy se rozplynul__. Koťata si 

hrál____ s tenkými provázky. Kosi pěkně prozpěvoval___.  

         Konec pracovního listu 



Domácí příprava český jazyk: znova si zopakuj stranu 88 – přečti si ukázku 

nahoře, podle růžové tabulky si doplň pravopis do ukázky (ústně) 

- Žlutá tabulka na straně 88 – vypiš si do sešitu příklady a přečti si, některá 

slova jsou v reálu neživá, ale mluvnicky životná (sněhuláci, strašáci atd., 

tam potom musíme psát v přísudku měkké -i) 

- 89/4 a) do sešitu 

Literatura: přečti si v čítance stranu 107,108 

 Karel Čapek – Domov (Dětství Tomáše Masaryka, Hovory s TGM) 

Do sešitu odpověz: Čím byl Masarykův tatínek, co dělala maminka dříve, než 

měla rodinu, z kolika byl sourozenců a v jakém kraji jako dítě vyrůstal. 

 

 

 

 



MATEMATIKA, 6.B, KABOURKOVÁ, 10.5.-14.5. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

GEOMETRIE – VYPRACUJ NA PAPÍR A PAPÍR ODEVZDÁŠ KE 

KONTROLE NEJPOZDĚJI DO   ZÁPIS DO SEŠITU– UČEBNICE 

GEOMETRIE STR. 96 VÝŠKY TROJÚHELNÍKU. 

PRACUJ S TÍMTO PAPÍREM: 

 

 

 

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: 



6. třída 

AJ – Martonová 

10. 5. – 21. 5. 

PRACOVNÍ LIST: 

Období:    10. – 14. 5. 

Jméno a příjmení:  

Třída: 

Jméno vyučujícího:  Jana Martonová 

 

MINULÝ ČAS PROSTÝ – PRAVIDELNÁ SLOVESA 

1. CVIČENÍ: Spoj čarami slovesa se správnými koncovkami v minulém čase prostém: 

 

 

 



2. CVIČENÍ: Učebnice - str. 34 cv. 3 a): Napiš tvary sloves v minulém čase prostém: 

check - 

arrive - 

grab - 

travel - 

try - 

 

3. CVIČENÍ: Učebnice - str. 34 cv. 4: Slovesa v závorkách přepiš do správných tvarů v min. 

čase prostém: 
 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

6. _______________________________________________________ 

7. _______________________________________________________ 

8. _______________________________________________________ 

 

 

                                               PODPIS RODIČE: _______________ 

 



NOVÁ LÁTKA: 

 

MINULÝ ČAS PROSTÝ – PRAVIDELNÁ SLOVESA 

 

a)  Do SLOVNÍČKU si přepiš tato slovesa a nauč se je:  

 

Bite - kousat 

Forget - zapomenout 

Take – vzít, brát 

Lose - ztratit 

Go - jít 

Fall – padat 

Leave – nechat, opustit 

feel - cítit (pocit) 

steal – ukrást 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b)  V tabulce si ta samá slovesa  vyznač barevně a nauč se jejich minulý tvar: 

 

 

 



Anglický jazyk  6.B        10.5. – 14.5.         Helclová 

 

Opakování – minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves 

Práce s učebnicí – cvičení vypracuj do škol. sešitu – bude zkontrolováno ve 

škole 

36/3 a,b 

37/5a 

37/7a 

38-přečti si text a odpověz na otázky ve cv.1a 

39/ 2, 3b,4a, 5a 

42/ 1a,b 2a 

 

Pracovní list : vypracuj a odevzdej                      

Jméno:                                                                         Podpis rodičů:  

 

 Doplň was/were:  

1. She is thirty now, so last year she ___ twenty-nine.  

2. ___ it a good film?  

3. I got married when I ___ twenty-seven.  

4. It was a great day, but we ___ so tired.  

5. I didn't buy those jeans because they ___ too expensive. 

 6. When I ___ a child we lived in Rome.  

7. Where ___ you yesterday afternoon? 

 8. ___ the weather good while we were away? 

 9. They ___ so naughty as kids. 

 10. Why ___ he so angry? 

 



6. ročník – přírodopis   - 6. B -  10. 5 –  14. 5. 2021  – uč. Libovická  

 

BROUCI   –  zástupci - str. 58 - 62                                                                                   

 Výpisky: dokončení zástupců brouků z distanční výuky – modely brouků 

                - vypsat zástupce  a  1 znak  -  zástupci –  Vodomil černý, Potápník vroubený, Střevlík fialový,  

                   Světluška menší, Tesařík  obecný,  Lýkožrout smrkový, Červotoč 

                c) určení druhů podle  obrázků  - učebnice - (poznávačka brouků)  

 

Odkaz na video: 6. třída (Př, 55) - Brouci - YouTube  

 

SÍTOKŘÍDLÍ – str. 55 -56 

Výpisky: a) shrnutí – str. 56 

                b) vypsat zástupce  a znak  - Zlatoočka obecná, Mravkolev obecný 

 

Odkaz na video:  6. třída (Př, 50) - Hmyz s proměnou dokonalou (síťokřídlí, chrostíci) - YouTube 

 

otázky - odeslat na email nebo v zadání – online  - Brouci 

 

1. Jaký je  druhový název mandelinky?                           2. Jaké je ústní ústrojí brouků? 

a) mrkvová                                                                                a) kousací 
b) bramborová                                                                         b) sací 

c) obecná                                                                                  c) lízací 

 

3. Jak se jmenuje 1. pár křídel u brouků?                      4.  Který druh brouka je zákonem chráněn? 

a) krovky                                                                               a) lýkožrout 

b) blána                                                                                 b) slunéčko 

c)  chitin                                                                                c)  roháč 

 

Poznáváme zástupce hmyzu - Digitální učební materiály RVP – správné výsledky 

- práce s učebnicí, sbírka brouků – škola -  poznávání brouků podle znaků a zbarvení  

 

 

Jméno žáka:              



Předmět: Dějepis Učitel: Zimmermannová  Třída: 6. B         

Od kdy do kdy: 10. 5. - 13. 5. 
 

10.5.  

Učebnice str. 100 přečíst kapitolu Přírodní podmínky – druhý odstavec

 Zápis: Předřímská doba 2 000-800 př. n. l. 

 V Itálii mnoho kmenů: 

 ITALIKOVÉ (nejpočetnější, nejdůležitější Latinové, střední Itálie)  

 FÉNIČANÉ, ŘEKOVÉ (obchodní osady podél pobřeží) 

 KELTOVÉ (na S) 

 ETRUSKOVÉ (nejvýznamnější, SZ část Itálie) 
 

13. 5. 

Učebnice str. 101-2 přečíst kapitolu Etruskové, dějiny Etrusků 

 Zápis: Etruskové 800-400 př. n. l. 

 Federace městských států v čele s králi 

 Ovládli okolní kmeny - expanze do S i J Itálie  

 Vyspělé zemědělství (odvodňování bažin, zavlažování) 

 Řemesla (hrnčířství, těžba a zpracování kovů). 

 Ovládli námořní obchod – konkurovali Řekům 

 Stavby – první klenby, mosty, kanalizace 

 Byli poraženi Římem v r. 406 
 
 

Cvičení: Jméno: …………………………………….       Podpis rodiče: ……………………………….. 

 

 

 

 



ZEMĚPIS, 6.B, KABOURKOVÁ, 10.5.-14.5. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  

PAPÍR VYPRACUJ A ODEVZDEJ NEJPOZDĚJI DO 10.5.-14.5. 

OZNAČ  DVOJICI, KTERÁ K SOBĚ PATŘÍ. 

PRÁCE S UČEBNICÍ STR.46 VZDUCHOVÝ OBAL ZEMĚ 

 

 

 

 

 

PODPIS ZÁKONNÉHO RODIČE:  



Fyzika:6.B 
                                                              
Období: 10.5.-14.5.  2021 
 
Vyučující: Veronika Kohler 
 
1. hodina: 
 
Jméno:      
                                                                                            Hodnocení: 
  

 
    Úkol 1: Nakresli a popiš model atomu. 

 

 

 

 

 

 
    Otázky: 
 
1. Jak vzniká iont: 
 
2. Jak se nazývá kladný iont: 
 
3. Jak se nazývá záporný iont: 
 
4. Uveď příklady elektronování těles: 

 

 

2. hodina: 
 

Elektrické pole, vodiče a izolanty 
 
a) přečti si v učebnici str. 26-27 
b) zápis do sešitu: 

 

Elektrické pole, vodiče a izolanty 
 
a) zakresli : obr. 1a, obr. 1b na str. 26 
b) přepiš si do sešitu žlutý rámeček na str. 27 (1. a 2. odstavec) 
 
 



Výchova ke zdraví  6.B – Kollmannová – od 10.5. 2021 do 14.5. 2021 

Pokus se odpovědět na tyto otázky ohledně komunikace. (uč.str. 98, kapitola 

Komunikace mezi vrstevníky a ve společnosti dospělých) 

 

Víš, jak se při pozdravu tiskne ruka? Popiš jak. 

 

Vadí ti, když spolužáci používají vulgární slova? Proč ano, proč ne? 

 

Skáčeš při hovoru lidem do řeči? Pokud ano, proč? 

 

Stydíš se oslovit neznámého člověka? 

 

Díváš se při hovoru lidem do očí? 

 

Umíš vyslechnout kamaráda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Občanská výchova 6.A – Kollmannová – od 10.5. 2021 

Uč. str. 72, kapitola Moje práva – tvoje práva  

Napiš všechno, co se ti vybaví, když slyšíš slovo konflikt? 

KONFLIKT  

- 

- 

- 

- 

Vzpomeň si, se kterými jsi se setkal(a) ty a pokus se je roztřídit na: 

Jednoduché –  

Složité – 

Násilné –  

Nenásilné –  

Jedinečné – 

Stále se opakující -   

 


