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6. třída 
Matematika- havlikova@skolajinocany.cz 

• vypracuj výpisky – UČ str. 127  Nárys a půdorys 

• do sešitu geometrie vypracuj cvičení: 128/1,  131/1,2    132/14 

• PS 138/5;   140/1    141/lišta    141/1,2,4      142/5,8 

 
Dějepis- havlikova@skolajinocany.cz 

− zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu dějepisu 

 

 

Téma: Řím císařský      27 př.n.l.   -   476 n.l.  

 

Augustus určil svého nástupce – byl jím jeho nevlastní syn  Tiberius 

− jeho nástupem – Řím = monarchie – císařství 

− vojevůdce – velká armáda – potřeba peněz 

− zaváděl úsporná opatření 

− na konci života se uchýlil na ostrov Capri – řídil stát pomocí dopisů 

 

Caligula 

− vrátil práva senátu 

− navyzpytatelný, krutý, chtěl se nechat prohlásit za boha 

− zabit členem své osobní stráže 

 

Claudius 

− zdokonalil státní správu - na místa úředníků jmenoval lidi podle jejich schopností 

− rozvoj Římské říše 

− budoval silnice, vodovody, přístavy 

− k říši připojil Británii 

− manželka Agrippina jejího syna Nerona určil svým následníkem 

− otráven manželkou 

 

Nero 

• vládl v letech 54 – 68 

• jeden z nejkrutějších vládců 

• z počátku vlády se řídil radami svého učitele  - filosofa Senecy 

• postupně se začal zbavovat lidí, které považoval za nebezpečné – popravy senátorů, vraždy 

příbuzných 

• pronásledování stoupenců křesťanství 

• legie v provinciích se proti němu začaly bouřit 

• spáchal sebevraždu 

 

 

Adoptivní císaři 

 

• po Neronově smrti v říši nastaly zmatky 

• vládnoucí panovník si vybral nejschopnějšího muže – adoptoval ho jako syna 
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Výbuch Vesuvu 

• r. 79 

• několikametrová vrstva lávy a popela zasypala římská města Pompeje a Herculaneum 

• většina obyvatel se zachránila, do zničených měst se ale vrátit nemohli 

• „reportáž“ současníka o výbuchu Vesuvu – dopisy Římana Plinia Mladšího 

• vrstva popela a lávy časem ztvrdla, města dokonale zakonzervovala 

• 19. století – archeologické vykopávky 

 

Traianus 

− vládl v letech 98 – 117 

− největší rozmach Římské říše – provincie v Dalmácii (Rumunsko), Arménii, Arábii 

− výstavba silnic, vodovodů, rozvoj měst 

− vyplácení podpory chudým dětem 

− na severní a východní hranici říše nechal budovat proti barbarům střežená opevnění tvořící 

„limes Romanum“- limes = hranice, mez; na této hranici vznika později z vojenských táborů 

významná města  

− titul OPTIMUS = nejlepší 

− tažení do Mezopotámie – po návratu umírá 

 

Hadrianus 

• vládl v letech 117 – 138 

• budování opevnění říše 

• Hadriánův val v Británii 

• v Římě nechal postavit chrám Venuše a Romy 

 

 

Marcus Aurelius 

− vládl v letech 161 – 180 

− nejvýznamnější z adoptivních císařů 

− vzdělaný, mírný, spravedlivý 

− zajímal se o filosofii 

− pronásledoval křesťany 

− za jeho vlády v říši různé katastrofy – záplavy, zemětřesení, mor 

− napadení říše barbary – boje s germánskými kmeny Markomanů a Kvádů - „ Markomanské 

války“- kmeny zaútočily na opevnění limes Romanus – prolomily jej a dostaly se až na 

území Římské říše - na S Apeninského poloostrova – císař v čele armády- Germáni 

vytlačeni na území dnešního Slovenska a J Moravy – vítězství Římanů; Morava – vojenský 

tábor v Mušově 

− zemřel ve vojenském tánoře Vindobona (dnešní Vídeň) na mor 

 

 

Příčiny úpadku Římské říše – krize principátu: 

 

1. Útoky barbarů 

− útoky Germánů, Peršanů 

− 4.století – útoky Hunů 
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2. Boje o trůn 

− vedly k občanským válkám 

− císařové se často střídali – bojovali mezi sebou a o prospěch říše se málo starali 

 

 

− Problémy v zemědělství 

− Války a epidemie 

− Úpadek měst 

 

Úpadek říše se pokusil koncem 3.století zastavit císař   

Dioklecianus 

• vládl v letech 284 – 305 

• uvědomil si, že nemůže tak velikou říši řídit sám – rozdělil se o moc s dalším spoluvládcem- 

spolucísařem – svěřil mu západní část říše 

• k vládě přibral ještě dva „pomocné“ císaře = rozdělil říši -  měla 4 vládce 

• na hranicích stálé vojenské jednotky 

• na opuštěných pozemcích usazováni barbaři – mají povinnost obdělávat půdu a bojovat za 

říši 

• největší pronásledovatel křesťanů – neuznávali císaře jako boha a nechtěli se zúčastnit 

státních náboženských svátků 

• provedl reformy, které měly zlepšit hospodářskou situaci státu – daň z půdy, od obyvatel 

měst daň z hlavy; vydal výnos o maximálních cenách potravin a mzdách 

 

 

Konstantin I.   (Constantinus) 

− vládl v letech 307 – 337 

− po odstoupení císaře Diokletiana – boje o trůn – Konstantin zvítězil = jediný vládce celé říše 

− nařízení o dědičném postavení kolónů, řemeslníků a vojáků 

− r. 313 vydal milánský edikt = povolil křesťanské náboženství = křesťané 

zrovnoprávněni s ostatními náboženstvími 

− v místě, kde stála řecká osada Byzantion, založil nové město Konstantinopolis (dnes turecký 

Istanbul) 

− před svou smrtí se dal pokřtít  

− prohlášen za svatého 

 

Theodosius 

− 2.pol. 4. století – usazování germánských kmenů Vizigótů na území Římské říše 

− konflikty Vizigótů s římskými úřady – povstání – císař s nimi uzavřel mír 

− formuloval zákonem, že pravé křesťanství je katolické, a že katolická církev je pod 

ochtanou císaře jako státní církev 

 

 

Rozdělení říše na východořímskou a západořímskou  

− roku 395 

− obě říše se vývíjejí samostaně 

 

Západořímská říše  

• během 5. století se stále více stává domovem barbarských kmenů 

• roku 476 byl svržen její poslední císař a tím říše zanikla 
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Východořímská říše  

• později označována jako Byzanc trvala do roku 1453 

 

 

Velké stěhování národů 

= přesuny kmenů zejména v průběhu 4. a 5. století 

• jeden z hlavních úpadků Římské říše 

• stěhování zahájili Hunové – kočovné kmeny z Asie; kolem roku 370 vpadli do Podunajské 

nížiny a usadili se tam – odtud podnikali nájezdy na Evropu 

• germánské kmeny ustupovaly před Huny na západ i na území římské říše; ustupující 

Ostrogóti v oblasti Panonie (Rumunska), Vizigóti se usídlili jižně od Dunaje a postupovali 

směrem na jih, v roce 410 vyplenili Řím 

• hunský král Attila - „bič boží“ si podmanil Galii a chtěl si podrobit i Římany – ti se proti 

němu sjednotili s některými germánskými kmeny a roku 451 došlo k bitvě  na 

Katalunských  polích – porážka Hunů 

 

 

Zeměpis- havlikova@skolajinocany.cz 
− zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu zeměpisu 

 

Téma:  Obyvatelstvo na Zemi 

 

Demografie = vědní obor, který se zabývá studiem lidských populací 

Populace = soubor jedinců žijících a reprodukujících se na vymezeném území 

 

Počet obyvatel na Zemi = 7,2 mld 

 

3 skupiny základních znaků obyvatelstva: 

 

− biologické = vrozené znaky – věk, rasa, pohlaví 

− kulturní – národnost, náboženství, jazyk, gramotnost 

− ekonomické – zaměstnanost, míra vyspělosti státu 

 

 

Rozmístění obyvatelstva 

• je ovlivněno přírodními podmínkami a hospodářskou úrovní území 

 

Hustota zalidnění = počet obyvatel na 1 km2 

• nerovnoměrná 

• ovlivněna – přírodními podmínkami = nadmořskou výškou, vzdáleností od moře, klimatem, 

                                                              úrodností 

                -  sociálními podmínkami = zaměstnanost, cestovní ruch, válečné konflikty,  

                                                              doprava, obchod, politická situace, úroveň  

                                                              hospodářství  
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Národy a rasy 

 

Národy = významné lidské společenství 

 

společné znaky: území, jazyk, historický vývoj, kultura, mentalita  

 

na Zemi je asi 3 000 národů 

 

Stát = společenství lidí, kteří žijí trvale na určitém území, které je ohraničeno hranicemi ( přírodní,     

           umělé) 

• jednonárodnostní = jeden národ např. ČR, Itálie 

• mnohonárodnostní = více národů např. USA, Velká Británie, Rusko 

• způsob vlády – demokracie, diktetura, monarchie 

 

 

Rasy = skupiny lidí, které se odlišují vnějšími znaky – barvou pleti, barvou a tvarem vlasů a očí,  

             tvarem lebky, nosu 

 

3 základní rasy:  

 

1) europoidní = bílá             45% obyvatel 

2) mongoloidní = žlutá        40% obyvatel 

3) negroidní = černá             11% obyvatel 

 

Míšenci = míšené rasy vzniklé díky migraci 

 

Zambové = indiáni + černoši 

Mulati = černoši + běloši 

Mestici = indiáni + běloši 

 

Náboženství 

 

= kulturní znak obyvatelstva 

názor na svět: věřící, bez vyznaní, ateista 

 

dělení náboženství: 

 

• světová – křesťanství, islám, buddhismus 

• národnostní – prakticky jej vyznává pouze jeden národ - judaismus, hinduismus 

• přírodní – šamanismus, totemismus, animismus 

• moderní – sekty – Mormoni, Svědci Jehovovi 

 

Problémy: pro některá náboženství a sekty je typický fanatismus, extremismus, terorismus 

                 náboženská nesnášenlivost – i válečné konflikty 

 

Křesťanství 

− dělí se na katolíky, protestanty (evangelíky) a pravoslavné (ortodoxní) 

− víra v Ježíše Krista = syn Boží 

− Bible – Starý a Nový zákon, evangelia 

− víra v posmrtný život 

− kostel 
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Islám 

− dva směry – šíité (Írán) a sunnité 

− muslimové 

− prokok Mohamed 

− bůh = Alláh 

− Korán, mešita 

 

Buddhisté 

• zakladatel Buddha 

• tolerance a omezování vlastních potřeb 

• pagody 

 

Hinduismus 

− víra v převtělování 

− rozdělení společnosti na kasty 

− posvátná řeky Ganga, posvátná zvířata a rostliny 

 

Písmo a jazyky 

 

Jazyky = hlavní dorozumívaci a komuniační prostředek mezi lidmi 

 

Podle příbuznosti dělíme jazyky na jazykové skupiny: 

 

Indoevropské jazyky, které se dále dělí na:  

− románské – francouzština, italština, španělština, portugalština, rumunština 

− germánské – němčina, angličtina, vlámština, norština, dánština 

− slovanské – čeština, slovenština, polština, ukrajinština, ruština 

− další – řečtina, albánština, litevština, lotyština 

 

světové jazyky = jazyky, kterými mluví veliké národy; jazyky, kterými mluví více než 100 miliónů 

                            lidí 

 

Písmo  

• pro každý jazyk existuje nějaký typ písma 

• je grafické vyjádření daného jazyka 

 

např. latinka, azbuka, hebrejské, čínské, řecké, arabské 

 

 

Světová sídla 

 

Sídlo = jakákoli obydlená oblast na konkrétním místě 

− základní centrum lidské aktivity 

− seskupení domů a hospodářských objektů, dopravních zařízení 

− místo koncentrace hospodářské činnosti a ubytování obyvatelstva 

 

Podle počtu obyvatel rozdělujeme na vesnice a města 

Podle trvalosti osídlení rozdělujeme na – přechodně osídlená, trvale osídlená = trvalá sídla 

 

Ekumena = část Země, trvale osídlena během celého roku 

Anekumena = oblast, která je po většinu roku neosídlena nebo není osídlená vůbec 
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Trvalá sídla: 

 

• venkovská sídla – samoty, osady, vesnice 

- vznik venkovských sídel je spojeno se zemědělskou činností 

- v současné době má tyto funkce: obytná, rekreační 

- i v současné době stále většina obyvatel žije na venkově (rozvojové země Afriky, JV Asie) 

• Městská sídla – historicky mladší 

Město = sídlo s určitým počtem obyvatel, centrum zástavby 

- centrum průmyslu, obchodu, vzdělání, administrativy, kultury 

- hlavní města = METROPOLE 

- největší města = SVĚTOVÉ METROPOLE 

Proces urbanizace = poměšťování 

− růst počtu obyvatel žijících ve městech 

 

AGLOMERACE = srůstání měst s okolím, seskupení měst a vesnic 

 

KONURBACE = spojování aglomerací, měst v jeden celek 

 

MEGAPOLIS = města – více než 10 miliónů obyvatel 

 

SLUM = chudinská čtvrť na okraji velkých měst 

 

 

Téma:  Hospodářství  na  Zemi 

 

= všechny činnosti, které člověk potřebuje k tomu, aby uspokojil všechny své potřeby 

 

Hospodářství dělíme na 4 velké skupiny: 

 

1. sektor  =  zemědělství 

2. sektor  =  průmysl 

3. sektor  =  služby 

4. sektor  =  věda a výzkum 

 

 

1. Zemědělství 

  

− zajišťuje obživu obyvatelstvu 

− dělíme na rostlinnou a živočišnou výrobu 

 

roslinná výroba = produkce potravin, krmiv a surovin 

živočišná výroba = zajištění zdrojů pro obživu obyvatel a pro průmyslovou výrobu, chov zvířat, 

                                největší užitek dává chov skotu, prasat, ovcí, drůbeže 

 

− rybolov 

− vodní hospodářství – zajištění potřebné vody v požadované kvalitě 

− lesní hospodářství – co nejlepší využívání lesů, jejich obnova 
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2. Průmysl 

 

těžební – těžba nerostných surovin; paliva, rudy, nerudné suroviny; drahé kovy 

energický – výroba elektrické energie, tepla, plynu 

 

hutní – výroba surového železa, oceli, barevných kovů, slitin 

 

strojírenský – výroba všech strojů a zařízení 

 

chemický – zpracování ropy a výroba pohonných hmot, plastů a umělých vláken 

 

stavebních hmot – zpracování písků a jílů, kamene, výroba cementu, cihel, střešních krytin 

 

spotřební – průmysl textilní, obuvnický, potravinářský, skla, porcelánu a keramiky, dřevozpracující, 

                   papírenský, elektrotechnický 

 

 

3. Služby 

 

= nevýrobní část hospodářství; pokrývají základní potřeby lidí, zvyšují jejich životní úroveň a 

vyplňují volný čas 

 

doprava = přemisťování osob a nákladů; vyžaduje dopravní cesty, dopravní prostředky a dopravní 

                 zařízení; druhy: suchozemská, vodní, letecká doprava zpráv 

 

obchod, zdravotnictví, vzdělání, kultura, cestovní ruch 

 

 

Téma:  Světové organizace 

 

− řešení problémů, pomoc při přírodních katastrofách, řešení politických sporů, pomoc 

rozvojovým zemím 

 

OSN – Organizace spojených národů 

 

− založeno v roce 1945 

− cíl: zachování světového míru, bezpečnosti a spolupráce zemí 

− členové: většina zemí světa 

− sídlo: New York 

 

UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

− založeno v roce 1945 

− cíl: spolupráce států v oblasti kultury, výchovy, vědy a lidských práv 

− členové: 190 zemí světa 

− sídlo: Paříž 

 

 

EU – Evropská unie 

− cíl: vytvoření společného trhu, hospodářství a měnové unie 

− sídlo: Brusel 
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NATO -  Severoatlantská aliance 

− založena v roce 1949 

− cíl: udržení světového míru 

WHO  -  Světová zdravotnická organizace 

− založena v roce 1949 

− cíl: dosažení nejvyšší možné zdravotní úrovně, spolupráce států při infekčních nemocech – 

pandémiích, celosvětové zdravotnické kampaně 

− členové: 193 zemí světa 

 

Přírodopis- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Přečtěte si v učebnici kapitolu Moře a oceán. S pomocí učebnice (pokud ji ještě máte) 
vypracujte úkoly v pracovním sešitě, včetně opakování na straně 48 a ze závěrečného 
opakování na straně 49 a 50 udělejte cvičení 1, 2, 4 a 5. 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.  
 
Zápis do sešitu: 

Téma: Moře a oceán 
- slaná voda, obrovské množství bezobratlých 
1. ŽAHAVCI 
MEDÚZY – žahavé buňky 
Talířovka (až 20 cm), kořenoústka fialová – nejsou nebezpečné 
Čtyřhranka – několikametrová ramena, smrtelně jedovatá 
SASANKY – žijí přisedle, velké množství ramen – jejich dotyk není bolestivý 
KORÁLI – žijí přisedle, vytvářejí schránku = vnější kostra, tvoří kolonie (až milion jedinců) 
– spojeni trávicí soustavou, ve spodní části odumírají → korálové útesy (nad hladinou tvoří 
korálové ostrovy = atoly) 
 
2. MĚKKÝŠI  
MLŽI: slávky jedlé, ústřice jedlé – žijí přisedle, srdcovky a hřebenatky – volně na dně 
PLŽI: přílipka obecná, kotouč obecný, ostranka jaderská 
HLAVONOŽCI: chobotnice, sépie – dravci, rychlý pohyb, dokonalé smysly; schopnost 
přizpůsobit barvu okolí, vystřikují barvivo 
Chobotnice pobřežní – hlava, trup, 8 chapadel 
Sépie obecná – hlava, trup, 10 ramen (8 + 2), sépiová kost = vnitřní opora těla 
Oliheň obecná – kalamáry (= tělo zbavené vnitřností) 
Krakatice obrovská – až 22 m velká 
 
3. KORÝŠI 
KREVETY – drobné, průhledné 
KRABI – 5 párů končetin (klepeta), živí se měkkýši, mrtvými rybami 
HUMŘI – každé klepeto jinak široké, velcí až 70 cm, jedí mlže, ostnokožce, korýše 
LANGUSTY – nemají klepeta, jen tykadla, jsou velké 
MOŘSKÝ PLANKTON – larvy korýšů, drobní korýši 
POUSTEVNÍČCI – drobní ráčci, žijí v prázdných ulitách plžů, masožraví, žerou mršiny, 
často v symbióze se sasankami 
 
4. OSTNOKOŽCI 
HVĚZDICE – dravci, loví mlže, vyžírají korály a mořské houby 



 
Týden 15.6.-19.6. 

 

JEŽOVKY – mají ostny – špičky zůstávají v kůži, jsou všežravci (jedí řasy, drobné 
organizmy ze dna) 
SUMÝŠI – mořské okurky, živí se bakteriemi a drobnými organizmy, mají schopnost 
regenerace – brání se vyvrhnutím střev, ta jim dorostou 
 
Podívejte se na videa:  
Krásy korálových útesů: https://www.youtube.com/watch?v=cYxBlyvulfE 
Království sépií: https://www.youtube.com/watch?v=tO2flH28RLI 
Výukové video Mlži a hlavonožci: https://www.youtube.com/watch?v=TtC7XgzkIA0 
Žahavci: https://www.youtube.com/watch?v=y8RvttlOFwY&list=PLu9YmWHGvyyv-
lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT 
 

Výtvarná výchova- capova@skolajinocany.cz 
Toto jsou ode mě poslední úkoly za tento školní rok, proto už konkrétní úkol 
z výtvarky nedostanete. Kreslete a tvořte ale dál, každý to, co ho baví. Budete-li se 
chtít svým dílem pochlubit, pošlete mi jeho fotku, budu ráda ☺ 
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