
 

Ve středu 13.5.2020 a v pondělí 18.5.2020 si rodiče žáků 6.A mohou vyzvednout 3.díl  

pracovního sešitu z matematiky, a to v době od 9.00 do 11.00 v kabinetě fyziky. 

Další možnost vyzvednutí pracovních sešitů je vždy v úředních hodinách v kanceláři školy. 

J.Husová 

 

Třída : 6A – 6. ZADÁNÍ DO 24.5.2020 

     
Budova: Alešova     
Předmět: matematika      
Vyučující: Jana Husová,  E-mail: Jana.Husova@zsgvodnany.cz 
  

III. Výsledky příkladů z 5. série 
      

497 5.  
111.1. Je dán úhel alfa. Vypočti, kolik zbývá do 180°: 
 

a)  ɑ = 75°25´   104° 35´     b) ɑ = 125°13´    54°47´    c) ɑ = 98°41´     81°19´      d) ɑ = 157°39´  22°21´ 

1.  

Ggg 2. Vypočti velikost úhlů alfa, beta: 
2.  

          131°15´ ɑ                                        75°37´ ß                 
ɑ = 180°- 131°15´= 48°45´                         ß= 180°- 75°37´= 104°23´ 

 
3.3. Doplň znak ˂, =, ˃ tak, aby zápis byl pravdivý (pozor na stupně a minuty): 
A a) 90° ˂  5 800´         b) 630´ ˂  10°50´          c) 420´˃  4°20´         d) 11°30´˂  700´  

5 400´    5 800              630´     650´                  420´     260´               690´      700´ 
 

 444. Vypočti velikost třetího úhlu v trojúhelníku: 
 
aa)  a)  ɑ = 32°51´, ß = 61°08´, ɣ =  86°1´            b)  ɑ = 27°35´, ß = 97°36´, ɣ = 54°49´ 

          
5.55. Vypočti velikosti úhlů ɑ a ß               38°  ɑ    ß     ɑ =  142°(vedlejší k 38°), ß = 38°(vrcholový k 38°) 
 
 

6.6. Vyznač na číselné ose všechna čísla x, pro která platí: 14 ˂ x ˂ 20. 
                               →                     ←                          

                            ●                         ᴑ 
                         14                        20 
 
a) 7.  a) 27 – x = 15           b)  32 + x = 47              c)  x – 12 =  50               d ) 43 – x = 0 

         27–15 = x                           x = 47- 32                    x  = 50 +12                   43 = x 
                                                        12 = x                             x = 15                            x = 62 

1.                                         
                                       

6. 8. a) (431–75) + 28  = 356+28=384       b) 510 – (27+ 105 ) = 510 – 132=378       c)  37– (15–7) =37-8=29 
7.    d) 167 – ( 124 – 108 ) =167-16=151   e) ( 56 –17) – (13–9) = 39-4=35       f) 89 – 58 – (27–16) =31-11=20 
8.                        
9.  

a)a 9. a) 45 + [ 0* (752 - 23) – 4 ] =   45+(-4) =41                            

c         b) 18 * 1+ [(42 - 0) *1+ ( 35 + 5) *1] =18 +(42 + 40) = 100 
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10. Z konečné autobusové zastávky městské dopravy vyjíždí autobus linky A každých 10 minut, 
Li        autobus linky B každých 15 minut a autobus linky C každých 18 minut. V 8.00 vyjely současně 
V        autobusy na všechny tři linky. V kolik hodin vyjedou znovu společně? 
 
1      10 = 2* 5   / 15 = 3* 5   /18 =2 * 3 *3 /  n = 2 *3 *3 *5 = 90       90 minut = 1,5 hodiny 
         Znovu společně vyjedou v 9 hodin 30 minut. 
 
 
II. II. Úkoly na opakování – neodesílat, výsledky budou u dalšího zadání 

 
1.Zapiš správně pod sebe a vypočti:  
a) 23 547 + 389     b) 125 036 – 2 379    c)124 568 709 + 3 205 476    d) 4 087 203 – 3 250 619 
 

2. 2. 2. Návštěva ZOO 

Kategorie Duben - září Říjen - březen Roční vstupenka 

Dospělí 90 Kč 70 Kč 500 Kč 
Děti 3 – 15 let, studenti, důchodci 60 Kč 40 Kč 300 Kč 

Rodiny (2 dospělí + 2 děti) 270 Kč 200 Kč 900 Kč 

Děti do 3 let zdarma zdarma  - 

Psi 20 Kč 20 Kč  - 

a) Ve třídě 6.D je 24 žáků. V září jeli všichni do ZOO. O kolik levnější by bylo vstupné pro celou třídu, 
kdyby jeli v říjnu? 
 
 

1.  b) Matěj ze 6.D byl v létě v ZOO čtyřikrát. Bylo by pro něj výhodnější zakoupit si roční vstupenku? 
 
 

2.  c) Kolik ušetří rodina ( 2 dospělí + 2 děti), když si koupí rodinnou vstupenku, oproti tomu, kdyby si 
3.      všichni zakoupili jednotlivé vstupné?  

 
 

4. 3. a) 3 + [2* (5 + 1) - 4 ] =                               b) 2* [3* (2 + 5) - 1] = 
 

5.    c) 1 + 2* [(5 – 2) *3 - 4] =                           d) 1 + 2 *[2 * ( 2 + 2)] = 
 

6. 4. Která z daných čísel jsou současně dělitelná dvěma, pěti i deseti: 10, 455, 200, 38, 2 300 
 

3. 5. Opakování zlomků:    
3−č𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑙

5−𝑗𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙
   Zlomek je část celku. Jmenovatel určuje, na kolik částí  

4. jsme celek rozdělili, čitatel určuje, kolik částí celku máme. Zlomky se stejným jmenovatelem sčítáme  
5. (odečítáme) tak, že sečteme (odečteme) čitatele a jmenovatele opíšeme.                                     
6.  

7. a) 
2
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g) urči, kolik minut je:  
1

4
 hodiny =                  

3

4
 hodiny =                      

2

5
  hodiny =  

 

h) urči, kolik centimetrů je: 
1

4
 metru =             

3

5
  metru =                      

5

5
 metru =  

 
i) zapiš zlomkem a vypočti: šedesát setin minus dvacet tři setin: 
                                            sedm pětadvacetin plus osmnáct pětadvacetin 

   

g) Ve výprodeji byly knížky zlevněny o 
2

5
. Kolik korun zaplatí celkem Slávek za dvě knížky, které 

   původně stály 150 Kč a 185 Kč?  
 
 



 
 
   h) Nábytek, který původně stál 20 000 Kč, byl nejprve o pětinu ceny zdražen a později zlevněn 
      o čtvrtinu nové ceny. Jaká je konečná cena? 
 

      i) Petra si koupila sukni za 650 Kč a svetr za 
3

5
 ceny sukně. Kolik zaplatila za celý nákup? 

 

III. ÚIII. Úlohy na procvičení krychle a kvádru, převody jednotek. Prosím o zaslání výsledků, děkuji. 
1.  

Převody jednotek ( návod v minulém zadání: Jednotky objemu): 
 
1 m³=1 000 dm³ .. krychle 10 *10 *10 (1m=10 dm /1 m²=10*10 dm =100 dm² - čtverec) 
1 dm³= 1 000 cm³       1 cm³ = 1 000 mm³ 
Převádíš-li na větší jednotku, dělíš (bude jich míň), převádíš-li na menší jednotku, násobíš (bude 
jich víc). Příklad: 
3,5 m³ =…. cm³ →  1 m³ = 100*100*100 cm³→ 3,5 * 1 000 000 = 3 500 000 cm³ 
45 dm³ = …mm³ → 1 dm³ = 100 *100*100 mm³ → 45 * 1 000 000 = 45 000 000 mm³ 
480 dm³ = ….m³ → 1 m³ = 10 * 10 *10 dm³ → 480 : 1 000 = 0,48 m³ 
56 mm³ = ….dm³ → 1 dm³ = 100 * 100 *100 → 56 : 1 000 000 = 0,000056 dm³ 
0,03 m³ = ….. l → 1 dm³ = 1 l → 0,03 m³ = 0,03 * 1 000 = 30 dm³ = 30 l 
 

2. 1. Učebnice geometrie: 119 / 5 a , 6, 10      123 / 2, 3        125 / 3, 4, 10, 11, 12 
3.                                       126 / 3, 5, 6, 13, 14, 15 
4. 2. Vypočti objem a povrch krychle, a =2,5 dm. 

 
 

5. 3. Podle učebnice geometrie str. 114 a 115 narýsuj síť krychle a kvádru, sestav krychli a kvádr a 
6.     přilož jejich foto. 

                           
     

III. Ú   IV. NEPOVINNÉ PŘÍKLADY 
 

1. 1. Z číslic 1, 2, 5, 8 vytvoř všechna trojciferná čísla, která jsou dělitelná třemi. 

 

2.   2. Prvočíslům, jejichž rozdíl je 2, se říká prvočíselná dvojčata. Najdi aspoň pět dvojic. 
 

3. 3. Každé sudé prvočíslo větší než 2 můžeme zapsat jako součet dvou prvočísel. Napiš jako součet 
4.     dvou prvočísel čísla 12, 20, 34, 48, 66 a 100. 
5.  
6. 4. Katka dluží Adélce 80 Kč. Domluvila se s ní, že jí každý týden vrátí polovinu toho, co jí ještě dluží. 
7.     Kolik jí bude dlužit po uplynutí čtyř týdnů? 
8.  

5. Pan uklízeč denně vytírá 10 tříd o rozměrech 15 x 20 metrů. Jak velkou plochu ještě musí vytřít,  
9.     když už má polovinu hotovou? 

10.  
11. Stále lze řešit nepovinné příklady z předchozích zadání, pokud jste ještě neřešili. 

https://www.youtube.com/channel/UCsXapQCWguDR-yStkQGDcxA/videos   
www.zsgvodnany.cz   - samostudium - úkoly z matematiky nebo Vševěd 

www.speedmath.eu      

 www.uceninenimuceni.cz  
www.umimematematiku.cz     
https://www.youtube.com/watch?v=NAthqunyZv4     - zlomky           

  

https://www.youtube.com/channel/UCsXapQCWguDR-yStkQGDcxA/videos
http://www.zsgvodnany.cz/
http://www.speedmath.eu/
http://www.uceninenimuceni.cz/
http://www.umimematematiku.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=NAthqunyZv4


Předmět:  Fyzika 

Třída: 6.A  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová 

Období:11.5. – 24.5.2020 

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz  

 

Minulé zadání jsme začali novou fyzikální veličinu objem. Nyní je potřeba si procvičit převody 

jednotek objemu. Na následujícím odkazu si online procvič převody.  

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2152&action=show#selid 

 

Po procvičení si přepiš do sešitu následující cvičení a převeď. Opět vypracované úlohy vyfoť a pošli na 

email. 
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6. A / 6. B DĚJEPIS  
 

ÚKOL Č. 1 

- Provedeme si cvičný test – opakování probrané látky: 

- Odpovědět můžete on-line: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUN1pOQVdMRjFSQVg2NzVSQTM5VlhIODRLRi4u 

 

- Nebo do emailu: 

 

ÚKOL Č. 2 

- Zpracuj si do školního sešitu následující látku 

 

ZÁNIK ŘÍMSKÉ REPUBLIKY –  

1. TRIUMVIRÁT 
 

- Spartakovo povstání otřáslo Římskou říší, v přímém ohrožení se ocitlo i samotné město Řím 

- Každá krize vygeneruje (= vytvoří) silné vůdčí osobnosti, v případě Spartakova povstání to byl 

nejbohatší Říman LICINIUS CRASSUS a vynikající vojevůdce POMPEIUS 

- L. C. zničil Spartakovu armádu v bitvě u Apulie, nicméně slávu za vítězství sklidil P., který 

zlikvidoval zbytky otroků, jež unikly Crassovi 

- Třetí významnou postavou tohoto období je GAIUS JULIUS CAESAR, který se díky svým 

schopnostem prosadil v senátu 

- CRASSUS, POPEIUS a CAESAR společně vytvořili tajný spolek, tzv. PRVNÍ TRIUMVIRÁT, který 

prakticky ovládal politiku v Římě 

- LICINIUS CRASSUS následně umírá při bojích proti Parthům (Malá Asie), zůstává CAESAR a 

POMPEIUS 

- V letech 58 – 50 BC se CAESAR proslavil tažením v GALII, kde získává slávu a bohatství, senát 

jej však kvůli tomu považuje za hrozbu pro republiku 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUN1pOQVdMRjFSQVg2NzVSQTM5VlhIODRLRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUN1pOQVdMRjFSQVg2NzVSQTM5VlhIODRLRi4u


- Caesar při návratu do Itálie odmítá rozpustit armádu (překračuje říčku Rubikon) a stává se 

VEŘEJNÝM NEPŘÍTELEM 

- To znamená občanskou válku, CAESAROVI se postavil POMPEIUS, v bitvě u Thesalie vítězí 

CAESAR, r. 45 BC se stává DIKTÁTOREM, má v rukou prakticky veškerou moc v Římě 

- Silně jej ovlivnilo setkání s egyptskou královnou KLEOPATROU (má s ní syna) a vyžaduje božské 

pocty, čímž si rovněž popuzuje senátory 

- Senát se obává, že se prohlásí za krále =) To už je příliš!!! 

- 15. března 44 BC je CAESAR ZAVRAŽDĚN V SENÁTU 

- Tím však krize v Římě nekončí, brzy následuje další triumvirát a občanská válka (o tom příště) 

 

 

ÚKOL Č. 3 

- Podívej se na následující videa a odpověz na otázky: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-caesar-prekrocil-rubikon-10-leden-

152147 

 Den, kdy Caesar překročil Rubikon: 

 Co znamená rčení „překročit Rubikon“? 

 Co znamená rčení „kostky jsou vrženy“? 

 Jaká tragická událost vedla ke zhoršení vztahů mezi Caesarem a Pompeiem? 

 Jaký osud postihl Pompeia po porážce od Caesara? 

 Krize, Caesar, triumvirát: https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns 

 Co znamená slovo „triumvirát“? 

 Co znamená slovo „diktátor“? 

 Odkud pochází úsloví „i ty, Brute?“. 

- Odpovědět můžeš on-line: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNDVQMU81T0kwMUZDUjM5TTlLN0dQVzRKRi4u 

 

- Nebo do emailu 
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Třída: 6. AB 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 11.5. 2020 do 25.5. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

Dnešním úkolem bude vycházka do přírody. Navštivte libovolný „přirozený“ 

nebo umělý ekosystém (soustavu živých a neživých složek životního prostředí, 

rybník, les, park, louka, zahrada…..) 

Prohlédni si veškeré živé organismy a pokus se najít souvislost mezi živou a 

neživou složkou přírody.  S pomocí rodičů, prarodičů, kamarádů se pokus určit 

alespoň deset živočichů a deset rostlinných druhů. Do sešitu si zapiš stanoviště, 

kde jsi daný druh vyděl a název daného druhu.  

Až se ochladí, tak si do sešitu namaluj libovolnou kvetoucí rostlinu (i s kořenem). 

Popiš jednotlivé rostlinné orgány (kořen, stonek, květ atd.) 

A napiš, jaký význam daný orgán má pro rostlinu.  

Veškeré úkoly si zapiš do sešitu, a pokud zvládneš tak mi úlohy nafoť a pošli 

emailem. V případě nejasnosti napiš. 
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Český jazyk 

Třída: 6. A 

Jméno vyučujícího: Eva Sládková 

Email: Eva.Sladkova@zsgvodnany.cz 

 

Mluvnice 

Učebnice: Větné členy str. 68. – základní skladební dvojice (tabulka) – na papír (čtvrtku) 

vypracovat podobnou tabulku a vystřihnout. To samé na straně 69 (tabulka – podmět a 

přísudek holý, rozvitý a několikanásobný)  

Pomocné video: https://www.youtube.com/watch?v=H1l_qFAiHTo&t=306s 

Str. 68 cv. 2, str. 69 cv. 3, cv. 4 

Zopakujte si shodu přísudku s podmětem – to jsme se už učili. Str. 70 cv. 1, cv. 3 

VYPRACUJ A POŠLI NA EMAIL! 
 

1. Vyhledej ve větách podmět a přísudek a urči jejich druh: 

 

      Podmět (Po)   Přísudek (Př) 

 

Počítače ulehčily lidem práci.  

 

Běžel se psem na zahradu. 

 

Bratr se stal lékařem. 

 

Podzim bývá deštivý. 

 

Seděli s maminkou na zahradě. 

 

Nevěděl si rady. 

 

O víkendu bývám sama. 

 

Musíš natrhat dívce květiny. 
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2. Urči, kterým slovním druhem je vyjádřen podmět: 

 

Na kopci se tyčí rozhledna.  

 

Oni tam nepůjdou.  

 

Notebook je krásný dárek.  

 

Na přechodu svítí červená.  

 

Na věži odbila pátá.   

 

Mladí tam zůstali.  

 

Petr píše na tabuli.  

 

Starci šli pomalu. 

 

Pracovní sešit: str. 35 – celá strana 

                        Str. 36 cv. 5, cv. 1, 2  

 

 

 

Rozvíjející větné členy – členy, které závisejí na jiném větném členu 

 

 

PŘÍVLASTEK – NASTUDOVAT NA STRANĚ 71 A VYPRACOVAT NÁSLEDUJÍCÍ 

ÚKOL – poslat na email.  

 
PŘÍVLASTEK 

SAMOSTATNÁ PRÁCE 
 

Doplň vhodné přívlastky: 
 
SHODNÉ:                             NESHODNÉ: 

 
auto 
pes 

báseň 
pravda 
řeka 
most 

lavička 
srdce 

krabice 
počítač 

kalkulačka 
papír 
škola 



nosorožec 
letadlo 
internet 

vítr 
zemětřesení 

čas 
objekt 
prostor 
otazník 

věta 
 

 
 

Sloh 

 

Popis postavy – str. 122 – přečtěte si tabulku a zkuste vymyslet co nejvíce přídavných jmen ve 

cv. 1 

 

Zkuste popsat svého kamaráda/kamarádku podle vzoru na str. 123 – pošli na email! 

 

 
 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

1. Přečíst v učebnici kapitoly 38, 39 a 40. 

2. Zapsat do sešitu poznámky Lesotundra a tundra, Polární pustiny, Výškové stupně v krajině a 

Krajiny Země. 

Naleznete je na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip 

Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 

3. Shlédnout videa s touto tematikou na youtube, kanál s názvem zsjindra: 

https://www.youtube.com/user/zsjindra/videos  

4. V dalším období se budeme zabývat Afrikou. Její zvířata si můžete projít v pořadu Africká 

abeceda: https://decko.ceskatelevize.cz/africka-abeceda. Naleznete zde i fotogalerii, lexikon 

zvířat a hru. 

Přeji mnoho zábavy a pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip
https://www.youtube.com/user/zsjindra/videos
https://decko.ceskatelevize.cz/africka-abeceda


Třída: 6.A 
  
Třídní učitelka: Štěpánka Suchanová 
  
Moje milá třído 6.A, srdečně zdravím a děkuji, že vzorně plníte domácí úkoly. 
  
  
Anglický jazyk: 6.A, vyučující Štěpánka Suchanová 
  

Učebnice - str. 58,59 - pročíst, pokud zvládneme, do sešitu vypracujeme cv.5 - 
opíšeme slovíčka - přeložíme, naučíme, v příštím zadání pošlu stupňování 
přídavných jmen. PS - str. 46, 47 - slovní zásobu vyhledej  na str. 84. 
  
  
  
  
Třída: 6.AB 
Předmět: Anglický  jazyk 
Jméno vyučujícího: Petra Čadková 
Zadání platí: 11.5-24.5 2020 
Email:  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
Procvičování – some, any, obaly pro potraviny, ovoce atd .-  Unit  4/C 
  
1. Přeložit do školního sešitu – učebnice str.48 do češtiny,rozdělit si po 
obrázcích – co říká mamka, Mickey,Millie a Mut 
  
2 .Procvičování -  str. 49/2 -tvorba vět z polovin vět např. 1/f a napsat ji 
atd., str.49/4a – spojit obal s potravinou např. a loaf of bread , str. 54/4 
  
3. Nové učivo: How much? x How many?-vysvětlení je v pracovním sešitě 
str.76/4.4 – přečti si a pak opiš do školního sešitu 
  
4. Procvičování – prac.sešit str. 38/1 
  
Pro kontrolu pošli cvičení e- mailem 
 

 


