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6. třída 
 

Matematika- havlikova@skolajinocany.cz 
• vypracovat do školního sešitu: 

 
Téma: Procvičování dělitelnosti 
 
Učebnice str. 90/ cv. 4 pouze a), b), c) a e); str.91/cv. 7 
 

• vypracovat do pracovního sešitu: 
 
PS str. 104/ cv. 7,8 – hledáme největšího společného dělitele = D 
     
Dějepis- havlikova@skolajinocany.cz 

• přepsat do školního sešitu: 
 
 
Téma: Městské státy – Sparta 

− přes velký rozmach a vyspělou civilizaci nevytvořili Řekové nikdy jednotnou říši = vytvořili 
pouze městské státy = polis – nejvýznamnnější = Sparta a Athény 

 
SPARTA 

− J část Peloponéského poloostrova, oblast Lakonie 

− zakladatelé – Dórové – válečníci, vojenský způsob života; pokořili původní obyvatele = tzv. 
Heiloti 

− 3 skupiny obyvatel: 1. svobodní Sparťané – plná občanská práva, mohli volit a být voleni, 
                                     tvořili „společenství rovných“ 
                                 2. osobně svobodní – bez občanských práv 
                                 3. tzv. „podmanění“ = heiloti – bezprávní, práce pro Dóry, připoutáni k                                             
                                    půdě 
  

− vojenský charakter - „Spartánská výchova“, občané se nesmí věnovat zemědělství, řemeslu, 
obchodu, pouze vojenskému výcviku a tělesným cvičením 

 
            spartská armáda – největší (10 tisíc mužů), nejlépe vycvičená, těžkooděnci = hoplíté 
 

− politické zřízení – sněm – rada starších = 28 mužů + 2 králové (velitelé vojska, kněží, soudci) – 
5 úředníků 

 

− výchova + vzdělání – cíl = vychovat bojovníka bezvýhradně oddaného Spartě, účast dívek na 
cvičení – silné a otužilé budou rodit zdravé děti (nezdravé – poslané do tzv. Apothet – 
propast) 

 

− Peloponéský spolek = aliance tvořená několika městským státy na Peloponéském 
poloostrově vedená Spartou, 6. - 4. stol. př. Kr. 
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• můžete shlédnout: 
Youtube: Vzestup a pád Sparťanů Zničující válka 
 

 
Zeměpis- havlikova@skolajinocany.cz 

• zápis přepsat do školního sešitu 
 
Téma:  Oběh vzduchu v atmosféře 
 

− vzduch proudí v atmosféře – pravidelně = PASÁTY – proudí od obratníků k rovníku 
                                            - sezonně = MONZUNY – v zimě proudí z pevniny na oceán, v   
                                               v létě z oceánu na pevninu – srážky v J a JV Asii 
 

• překreslit do školního sešitu: učebnice str. 60 obr. 19 

• přečíst učebnice str. 61  „Věděli jste, že.....“ 

• otázka pro chytré hlavičky – tedy pro vás pro všechny (učivo minulé hodiny):  Proč se 
můžeme po ledu klouzat? ( otázku i odpověď si zapište do školního sešitu) 

• můžete shlédnout Youtube: monzunový déšť 
 
 
Doporučuji sledovat ČT 2 pořad ODPOLEDKA – vybírejte si zajímavé dokumenty 

 
Angličtina- javurek@skolajinocany.cz 

• Do Vocabulary z pracovního sešitu (Workbook) zapsat slovíčka z 5A a 5B. 

• Opakovat slovní zásobu ze čtvrté lekce. 

• Opakovat to, co neumíme. 

o https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/?cc=cz&selLanguage=cs

 
o https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-

intermediate/countable-and-uncountable-nouns-1 

 
 
 
 
 
 
Test přes itester.cz pravděpodobně až po Velikonocích. 

 
 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/?cc=cz&selLanguage=cs
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate/countable-and-uncountable-nouns-1
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate/countable-and-uncountable-nouns-1
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Informatika- javurek@skolajinocany.cz 
Pro potřeby informatiky budeme potřebovat následující dva programy: Discord a Zoner Callisto 5. 
Oba programy jsou zdarma. 
Instalace těchto dvou programů není nutnost. Zoner Callisto je grafický program, který se dá z části 
nahradit klasickým programem na malování. Discord pak slouží ke komunikaci a k online výuce, tzn. 
kdo má zájem o experimentální online výuku, kde je k dispozici chat s úkoly a zpětnou vazbou, 
snímání obrazovky, hlasová místnost a jiná forma vysvětlování látky, může stahovat. 
Dobrovolné. 
 

Discord: 
1. Jděte na následující webovou stránku: https://discordapp.com/download 

a. Pokud používáte spíše smartphone a ne počítač/notebook, použijte tento QR kód: 

 
2. Stáhni Discord buď do počítače nebo do smartphonu. 

3. Aplikaci naistaluj a po instalaci spusť. Pokud nechceš instalovat, dá se to i z prohlížeče. 

4. Budeš se muset zaregistrovat, po registraci se pak přihlašuješ přes svoje udaje. 

 

https://discordapp.com/download
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5. Zkontroluj si email, přes který jsi se registroval. Měl bys tam mít ověřovací zprávu z discordu, 

ve které klikneš na ověřovací odkaz. 

6. Vrať se zpět do programu discord a přihlaš se. 

7. Toto je nyní tvoje obrazovka: 

 
8. Podívej se na tipy nebo je přeskoč. 

9. Klikni na plus v levém horním rohu:                             

10. Klikni na připojit k serveru. 
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11. Do pozvánky napiš kód: 

https://discord.gg/nCR9hMJ 
nebo 
nCR9hMJ 

 
12. Počkej na přiřazení práv. Práva zadává správce. Potom se Ti zobrazí tvoje třída a další 

místnosti a sešity. 

 

Zoner Callisto 
Pouze na Windows. Stahuj buď ze stránky: https://www.callisto.cz/ (musí se zadat email, nic se 
nepotvrzuje ani neplatí) nebo https://uloz.to/file/io16bjMcacl5/callisto5-cz-free-exe  
Nainstalujte a dejte si ikonu programu na místo, odkud jej můžete pohodlně spustit. 

 

 
 
 
 

https://discord.gg/nCR9hMJ
https://www.callisto.cz/
https://uloz.to/file/io16bjMcacl5/callisto5-cz-free-exe
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Český jazyk- krenova@skolajinocany.cz 
- pracovní list 

 
Občanská výchova- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
 
Občanská výchova 
Přečíst si kapitolu Žiji v kraji v učebnici na str. 48 až 49. 
Zápis do sešitu a úkoly:  
 

Téma: Kraj  
Kraj – ve smyslu region = část území státu, která má určité společné znaky (zvyky, nářečí, ráz krajiny), 
vznikly přirozenou cestou 
KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA 
Kraj = základní územní jednotka státu – oficiální vymezení 
ČR má 14 krajů 
- centrem každého kraje je krajské město, kde sídlí krajský úřad v čele s hejtmanem a krajským 
zastupitelstvem (volíme ve volbách)  
→ péče o rozvoj kraje a potřeby jeho obyvatel 

 
Úkol: Vytiskněte si slepou mapu krajů a zkuste si do ní sami, bez předlohy, vepsat názvy všech krajů. 
Můžete přidat i hlavní města.  
Hotový úkol mi pak pošlete e-mailem, ať vím, jak se vám dařilo ☺ 
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Přírodopis- capova@skolajinocany.cz 
Přečtěte si v učebnici kapitolu Suchozemské ekosystémy - les, str. 30 až 35. S pomocí učebnice 
vypracujte úkoly v pracovním sešitě. Vypracovaná cvičení mi, prosím, vyfoťte a pošlete e-mailem, ať 
je můžu zkontrolovat a napsat vám, jak se vám při práci dařilo, co je správně a co je případně 
potřeba opravit. 
Pokud půjdete ven, všímejte si drobných bezobratlých živočichů, které kolem sebe vidíte. Budu ráda 
(a příslušně ohodnotím ☺), když některé z nich poznáte a napíšete mi, co a kde jste z živočišné říše 
bezobratlých potkali, a připojíte k tomu i obrázek. 
Na přehled bezobratlých s obrázky se můžete podívat tady: 
https://pancelcino.webnode.cz/prirodoveda/zivocichove/bezobratli/ 
Videa k jednotlivým skupinám bezobratlých si můžete pustit zde: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgBAACtNuM-64BYz1-o0N81hvEr38xtDY 
nebo 
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22359/didakticka-videa-bezobratli.html/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pancelcino.webnode.cz/prirodoveda/zivocichove/bezobratli/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgBAACtNuM-64BYz1-o0N81hvEr38xtDY
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22359/didakticka-videa-bezobratli.html/
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Zápis do sešitu: 
 

Téma: Les 
- listnatý (nižší polohy), jehličnatý (vyšší polohy) nebo smíšený 
MONOKULTURY – les tvořený jedním druhem stromů, vysazují se kvůli dřevu  
→ choulostivé – kůrovec 
1. BEZOBRATLÍ ŽIJÍCÍ V KMENECH STROMŮ 
TESAŘÍCI (dubový, smrkový, borový) – larvy se živí dřevem (chodbičky) 
KŮROVCI (lýkožrout smrkový) – larvy žijí pod kůrou, v lýku, vykusují chodbičky → oslabení, úhyn 
stromu 
LUMCI (lumek velký) – parazitoid = sežere hostitele zevnitř – naklade vajíčka do těla hostitele → 
larva požírá jeho vnitřnosti (sežere, zakuklí se, vylíhne se dospělec) 
Užiteční – snižují počty dřevokazného hmyzu 
2. BEZOBRATLÍ ŽIJÍCÍ V KORUNÁCH STROMŮ 
- živí se listím nebo jehličím → způsobují škody 
BEKYNĚ (bekyně mniška) – housenky motýlů ožírají jehličí nebo listí 
CHROUSTI (chroust obecný) – dospělí brouci okusují listí 
ŽLABATKY (žlabatka listová – duběnky) – blanokřídlí (vosičky) 
- kladou vajíčka na listy → hálky s larvami 
3. BEZOBRATLÍ ŽIJÍCÍ NA ZEMI 
SLIMÁCI A PLZÁCI (slimák největší, plzák lesní) – nemají ulitu, vyžírají houby 
- sliz usnadňuje pohyb – snižuje tření 
STŘEVLÍCI (střevlík zlatolesklý, kožitý) – velcí nelétaví brouci – mají srostlé krovky 
- kusadla – žerou plže, larvy hmyzu apod. 
SVĚTLUŠKY (světluška větší) – samičky podobné larvám, bez křídel, svítí na zemi  
- samečci jsou okřídlení, svítí za letu 
- kousnutím zabíjejí a požírají plže 
MRCHOŽROUTI A HROBAŘÍCI (hrobařík obecný) – živí se mrtvými těly živočichů a larvami hmyzu na 
nich, kladou do nich vajíčka, larvy je pak taky žerou 
- hrobaříci si mrtvoly zahrabávají 
CHROBÁCI (chrobák lesní – „hovnivál“) – dospělí i larvy se živí výkaly (do chodbiček s trusem kladou 
vajíčka) 
BZUČIVKY (bzučivka zlatá) – živí se vším, co páchne: výkaly, zdechliny, smrduté houby 
MRAVENCI (mravenec lesní) – společenský hmyz – spolupráce: královna klade vajíčka, dělnice se 
starají o potravu, ochranu, o potomky 
Rojení – líhnou se okřídlení samci a samice → oplození, samci hynou, samice ztrácejí křídla, zakládají 
nová mraveniště 
- všežravci – hubí škůdce 
4. BEZOBRATLÍ ŽIJÍCÍ V TRÁVĚ 
KLÍŠŤATA (klíště obecné) – vnější parazit (samička) – saje krev 
Vajíčko → larva (3 páry nohou) → nymfa (4 páry nohou) → dospělec 
Krev sají i larvy a nymfy, dospělý samec nejí nic 
Přenos nemocí: borelióza (antibiotika), zánět mozkových blan (očkování) 
Při pobytu v lese je potřeba se chránit oděvem, repelenty, když přijdeme domů, důkladně se 
prohlédnout a případná klíšťata co nejdřív vytáhnout. 
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Výtvarná výchova- capova@skolajinocany.cz 
Volná tvorba - nakreslete mi, co rádi kreslíte, co vás baví ☺ 
Komu se nechce, nenutím to. Důležité je, abyste měli z kreslení radost. Může pro vás být způsobem 
relaxace, odpočinku, smysluplného trávení volného času. Protože když nakreslíte hezký obrázek, 
potěší nejen vás ☺ 
 
 


