
Moji milí,  
      děkuji všem, kteří se zapojují do výuky. Zdá se, že někteří žáci dost polevili, ale věřím, že se zase rozjedete (i 
když je to těžké, když je venku tak hezky      ) Možná vám pomůže, když si uděláte na každý den takový mini rozvrh, 
kdy a co budete dělat do školy. A pak už můžete jen odškrtávat, co máte hotovo, a hlavně na nic nezapomenete.  
A začněte ráno tím, že si přečtete e-maily.  

 

Český jazyk 6 

Co byste měli mít hotové? 

1) Sloh – popis pokoje (stále mi ho ještě někteří neposlali) 

2) Mluvnice – dle zadání (kdo nestihl, má ještě čas na dokončení) 

 

A teď pokračování: 

Mluvnice www.umimecesky.cz (Pravopis – Doplňovačka – Psaní i/y v koncovkách), cvičení si vybírej 
podle svého uvážení, postupuj od lehké varianty, postupně zvyšuj obtížnost 
 

Online hodina ČJ-mluvnice bude v úterý 28.4. (1. skupina od 10.30, 2. skupina od 11.15), podrobnosti včetně 
rozdělení žáků do skupin pošlu jako vždy e-mailem, a to před začátkem hodiny. 

 

Dějepis 6 

Co byste měli mít hotové? 

Řecko-perské války 

 

A teď pokračování: 

Připravila jsem pro vás takový kontrolní testík, abych si ověřila, jak jste zvládli učivo. Ten test si napíšete ve 
čtvrtek 30. 4. odpoledne, a to online (pošlu vám odkaz na test e-mailem). Můžete použít šanon. 

Kdo si chce se mnou učivo z dějepisu online zopakovat, má možnost ve čtvrtek 30.4. od 10.30. odkaz pošlu před 
hodinou, stačí jen kliknout.  

 

 

Přírodopis 6 

Téma – Měkkýši 

Učebnice Přírodopis 2. díl, str. 10-12. 

 

 

 

 

 

 

http://www.umimecesky.cz/


Anglický jazyk 6 – skupina p. uč. Schubertové 

DAILY ROUTINES – PRESENT SIMPLE TENSE 

A DAY IN THE LIFE OF A STORMTROOPER 

Instructions: 

• Find the video at: 

• On YouTube, by searching for “English Through Videos: Daily Routine with Simple Present Tense – 

Star Wars Stormtrooper”.   hvttps://www.youtube.com/watch?v=Kz3FeSDWxvI 

 

• Watch the video. 

• Answer the questions in full sentences to describe what the Stormtrooper does each day. 

• Use the simple present tense. 

 

1. What time does the stormtrooper wake up each day? 

He wakes up at 8 o’clock in the morning.___________________________________ 

2. What does he do after he gets up? 

____________________________________________________________________ 

3. What does the stormtrooper do after his shower? 

____________________________________________________________________ 

4. What does he do next? 

____________________________________________________________________ 

5. What does he do after he has his morning drink? 

____________________________________________________________________ 

6. What does he do at 10 o’clock? 

____________________________________________________________________ 

7. How does he travel? 

____________________________________________________________________ 

8. Where does he go? 

____________________________________________________________________ 

9. Then what does he do? 

____________________________________________________________________ 

10. Where does he go next? 

____________________________________________________________________ 

11. How does he relax? 

____________________________________________________________________ 

12. What does he do at the end of the day? 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz3FeSDWxvI


Anglický jazyk 6 – skupina p. uč. Štaifové 

Doufám, že jste si užili Velikonoce. Protože jste dokončili poslední lekci učebnice Project, budu Vám posílat 
pracovní listy a odkazy na videa. Myslím si, že opakování přítomných časů je důležité a tak mu budeme věnovat 
hodně času. Pro tento týden bude ještě většina práce s přítomným časem průběhovým ( I am doing…), příště už 
ale přidáme i přítomný čas prostý, který byste již měli umět. Připravila jsem 2 stránky úkolů, oba listy jsou 
nadepsány „skupina Štaifová“. 

- Bohužel na www.quizlet.com nechodí skoro nikdo z žáků, je to procvičování zábavnější formou. Pokud Vám ale 
tohle nevyhovuje budu Vám posílat opakování slovíček vytištěné na papíře. V quizlettu vidím, kdo je jak úspěšný 

a kdo procvičuje. 
- Každou středu od 9.00 do 10.00 probíhá online hodina při které si žáci mohou procvičit jazyk i při mluveném slově 

a také zkonzultovat nejasnosti z pracovních listů. Hodina probíhá  na Google Meet pod tímto odkazem 
meet.google.com/jri-mbqp-zqp   

- Listy si vytiskněte, nebo si pište odpovědi do sešitu či na papír. Hotovou práci odešlete na emailovou adresu 
staifova@zszbuch.cz, práci zkontroluji a odešlu zpět 

- Pokud si s něčím nebudete vědět rady, obraťte se na mě. Napište mi email. 

  

http://www.quizlet.com/
mailto:staifova@zszbuch.cz


English – skupina Štaifová 

1. Vyčasuj sloveso být:  
Správný tvar slovesa být je součástí každého tvaru u času přítomného průběhového, tak na něj nezapomínej! ( příklad –  I 

am learning English now). Proto je třeba si jeho časování zopakovat. 

 

 

 

2. Answer this question, use present continuous! 

 

What are you doing now? _________________________________________________________ 

What is your mother doing at the moment? ___________________________________________ 

 

2. Complete the sentences and pair with another words. Use present continous! 

 Sloveso v závorce dej do přítomného času průběhového a doplň další vhodné slovo. 

 

1. I __am__ ____eating_______ (eat)___a hamburger.___ television 

2. They _________ ______________ (play)_____________   an emai 

3. He _________ ______________(have) _____________   a book 

4. You _________ ______________(draw) _____________   a picture 

5.  She _________ ______________(do) _____________   bike 

6. We _________ ______________(climb) _____________   English 

7. Emily _________ ______________(wear) _____________   a car 

8. Eva and Tom _________ ______________(ride) _____________   a hamburger 

9. James _________ ______________(drink) _____________   tennis 

10. She _________ ______________(watch) _____________   orange juice 

11. We _________ ______________(learn) _____________   a dress 

12. He _________ ______________(drive) _____________   to music 

13. I _________ ______________(write) _____________   a shower 

14. They _________ ______________(listen) _____________   the housework 

15. You _________ ______________(read) _____________     letter 

 

 

 

 

 



English – skupina Štaifová 

3. Read and colour – Present Simple verbs yellow  and Present Continuous verbs green.  

Přečti si text, označ žlutě přítomný čas prostý a zeleně průběhový. 

Hi, Ben! 

How are you? I’m on holiday in Spain with my family. We’re staying in Malgrat de Mar. It’s a nice 
town at the seaside.  We’re living in a great hotel. I love the food. I eat delicious seafood every 
day. Today is “The Fruit Day”  and I’m eating melons, bananas and oranges. Yummy! Do you like 

melons, Ben? 

In the morning we always go to the beach. I enjoy sunbathing and swimming in the water. We 

are on the beach now. My parents are swimming, my baby brother is building a sandcastle. I’m 
not swimming at the moment, because I’m writing to you ☺. And what are you doing? 

There are many shops in Malgrat de Mar. My mum goes shopping all the time. My dad and my 

brother don’t usually go to shop but I don’t mind. I often help mum with bags and souvenirs.  

Guess what!? Today in the afternoon we’re going to a waterpark. I’m so happy! My dad is very 
excited. He loves waterslides.   

Where are you?  Are you having fun? 

Write soon! 

Jess 

 

4. Answer the questions about the text. 

 

Where is Jess staying? _____________________________________________________ 

What does Jess do every morning? ____________________________________________ 

What is her brother doing now? ______________________________________________ 

Does her father go to shop? ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis – 6.třída D.Vohrnová 

 

Vážení rodiče, milí šesťáci, 
zeměpis není určitě ten nejdůležitější předmět, přesto jsem ráda, že dobrá polovina z vás komunikuje 
a posílá mi práce. Chci vám nabídnout dva způsoby komunikace, které by usnadnily domácí 
vyučování. 
 

1) Skype –  on-line setkání bychom využili k výkladu látky a společnému vyplnění pracovních listů.  

 Ubyde samostatná práce a můžete se hned ptát na to, co není jasné. 
Od vaší třídní učitelky vím, že už takto komunikujete. Pokud by někdo potřeboval poradit, jak to 
funguje, klidně se na mě obraťte. 
 

Pro zaslání odkazu potřebuji znát váš funkční e-mail. Proto prosím VŠECHNY ŽÁKY 6.TŘÍDY (nebo 

jejich rodiče,)  aby mi do konce dubna poslali e-mail na vohrnova@zszbuch.cz  ,ve kterém mi napíší, 
zda se mohou zúčastnit Skype setkání. E-mail, ze kterého mi napíšete, budu používat pro další 
komunikaci. Děkuji. 
 

2) Google Classroom  

•  jedná se o on-line učebnu, přes kterou je možné komunikovat a zadávat materiály pro studium. Děti 
zde mohou také vyplnit dokumenty či kvízy on-line, odpadá tedy tisk úkolů a jejich následné zasílání 
zpět. Žáci zde vidí také své hodnocení.  

• Jedinou podmínkou pro přístup do učebny je vlastnit účet u Google, tedy například mít gmail 
• Heslo pro přihlášení do mé učebny je: 7cykm55  

• Jak se přihlásit do učebny  najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=ZodDEWRn7Xo 

• Pokud by byl nějaký technický problém, kontaktujte mě. Budu velmi ráda, když se přihlásíte. Pokud 
existuje důvod, proč nemůžete pracovat přes učebnu, samozřejmě zachováme dosavadní způsob 
komunikace – zadání přes učební plán a posílání e-mailem. 

 

Učební plán od 22.-30.dubna 

Přehled dosud zadané práce –co už byste měli mít hotovo: 
Pracovní listy: 

o Biosféra – samostatné výpisky včetně přiřazení charakteristik a zajímavostí (zadáno12.3.) 
o pracovní list Jak žijí lidé – obec, stát, světadíl, Země (zadáno 25.3., řešení 8.4.) 
o pracovní list Obyvatelstvo,část 1.: Země-obydlená planeta (zadáno 8.4.) 

Ostatní práce: 
o samostatná práce Představuji vám (zadáno 25.3.,odevzdání bylo do 5.4., ráda je přijmu i teď) 
o on-line kvíz Biosféra (zadáno 8.4.,stále aktivní – do konce dubna) 

 

Pracovní listy neposílejte. Prosím o samostatnou kontrolu s přiloženým řešením. K minulému a 
současnému pracovnímu listu prozatím řešení nepřikládám. Pokud se domluvíme na Skypu, 
zkontrolujeme a doplníme je společně. Kdo se nebude moci zúčastnit, zašlu mu řešení e-mailem. 

 

Nová práce: 
o Pracovní list  Obyvatelstvo  část 2. – Jak se lidé odlišují 

 

 

 

mailto:vohrnova@zszbuch.cz
https://www.youtube.com/watch?v=ZodDEWRn7Xo


Obyvatelstvo – část 2. – Jak se lidé odlišují (biologické znaky)  Z 17  jméno:         
 

Lidé se od sebe odlišují v mnoha ohledech. Odlišnosti můžeme rozdělit do tří skupin: 
 

biologické znaky: kulturní znaky:  ekonomické znaky: 
pohlaví, věk, barva pleti, tvar 

očí… 

jazyk (řeč), vzdělání, 
náboženství… 

zaměstnání, místo, kde 
bydlí,… 

 

 

  

 

Přiřaď správně jednotlivá tvrzení ke znakům (do prvního řádku tabulky napiš A,B, C) 

A) Jedná se o znaky, které jsou ovlivněny tím, v jakém státě žijeme a jak se chovají lidé okolo 
nás. Tyto znaky můžeme ovlivnit, například se sami můžeme rozhodnout, co se chceme 

naučit. 
B) Jedná se o znaky, které nemůžeme ovlivnit.  Týkají se hlavně našeho organismu a vzhledu, 

jsou dané od narození, i když v dnešní době si lidé pomáhají třeba plastickými operacemi . 
C) Jedná se o znaky, které jsou spojeny s penězi a majetkem. Lze je ovlivnit, hodně ale závisí 

na kulturních znacích, zejména na vzdělání. 
 

 Vymysli ke každé skupině znaků ještě alespoň jeden. Napiš ho do posledního řádku tabulky. 

 

Biologické znaky 

 

Střední délka života je údaj, který nám říká, kolika let se lidé v dané zemi průměrně dožívají. 
Ve vyspělých zemích bývá průměrná délka života okolo 80 let, v těch málo vyspělých třeba i jen 
40. 

Podívej se na mapu střední délky života: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_d%C3%A9lka_%C5%BEivota#/media/Soub

or:Esperanza_de_vida.PNG 

Na kterém světadílu se lidé dožívají nejméně let ? …………………………………………………… 

 Čím to podle tebe je ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jak je na tom ČR ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Rozložení obyvatelstva podle pohlaví a věku zobrazuje tzv. věková pyramida (nebo také strom 

života). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_d%C3%A9lka_%C5%BEivota#/media/Soubor:Esperanza_de_vida.PNG
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_d%C3%A9lka_%C5%BEivota#/media/Soubor:Esperanza_de_vida.PNG


Prohlédni si pozorně věkové pyramidy vyspělé země –Belgie (Evropa) a tzv.rozvojové země –
Tanzanie (Afrika). Odpověz na otázky. 
 

Ve které zemi je více obyvatel do 15 let ? 

………………………………………………………………… 

Ve které zemi se dožívá více lidí vyššího věku (nad 60) ? 

………………………………………………………………… 

Ve které zemi bude za 20 let hodně starých lidí ? 

………………………………………………………………… 

Podívej se na věkovou pyramidu ČR. Které z horních pyramid se více podobá ?  ………………………….. 

 

Rasa – podle barvy kůže, barvy vlasů, tvaru očí a dalších znaků rozlišujeme tři lidské rasy: 

➢ bílá rasa      Zjisti, jak se tyto rasy nazývají cizími slovy. 
➢ žlutá rasa 

➢ černá rasa 

 

Ze které z uvedených oblastí pravděpodobně pochází lidé na obrázcích (nebo jejich předci) ? 

 

Rasa:        ……………………………….. ……………………….. …………………………… 

 

Vezmi si tři různé barvy, pro každou rasu jednu. Zakroužkuj znaky, které patří k dané rase. 

 černé rovné vlasy   barva pleti světlá až hnědá   muži obvykle bez 

vousů 

 vlasy rovné i vlnité, různé barvy   vlasy kudrnaté, tmavé    šikmý tvar očí     

 barva pleti nažloutlá      muži mohou mít husté vousy     barva pleti hnědá až černá     

silnější rty 

 

Míšenci jsou lidé, kteří mají rodiče z různých ras. Spoj míšence se správným názvem: 
 

            +                                              +                                               + 

 

     zambo   mulat    mestic 

 

Přes všechny odlišnosti je důležité si pamatovat, že všichni lidé jsou si rovni. Nikdo by neměl mít 
nevýhodu, protože má jinou barvu pleti. Je to jen biologická odlišnost a neříká nám to nic o 
povaze člověka. 


