
MATEMATIKA 
Milí šesťáci, zdravím Vás zase po týdnu. Chci Vás pochválit, jak pěkně pracujete. Věřím, že i 

tímto způsobem se něco naučíme. V kapitole na dělitelnost nás ještě čekají slovní úlohy, ale ty 

si necháme až na příští týden.  

Dneska jsem pro Vás připravila trochu jinou formu práce: Budete luštit doplňovačku. 

Každá otázka má jednu správnou odpověď, kterou máte vybrat z nabízených možností. Někde 

ji budete vědět hned, někde ji dokážete vypočítat zpaměti a někde si to budete muset 

rozepsat. 

Proto si připravte k ruce papír a tužku, ať si můžete dělat pomocné výpočty. 

Až budete znát výsledek, zapište ho do předposledního sloupce příslušného řádku.  

Každé číslo ve výsledku představuje nějaké písmeno podle tabulky. Do posledního sloupce si 

doplňte písmeno, které odpovídá číslu, které jste předtím vypočítali. 

 

Z písmen dostanete vtipné prohlášení o současné situaci. 

 

Celý text mi pošlete do emailu Ivana.kyllarova@zs-ustecka.cz do čtvrtka 28.5.2020 

a zároveň přiložte jednu ofocenou stránku s řešením:  

 jedničkáři a dvojkaři – 1. stránku 

 trojkaři – 2. stránku 

 čtyřkaři – 3. stránku 

 

Přeji Vám hodně štěstí, určitě to zvládnete, jen si to nenechávejte na poslední chvíli. 

Nějaký čas na to bude potřeba, tak si to naplánujte v průběhu týdne na několikrát, najednou 

to určitě neuděláte. 

Klíč k řešení: 

 

A 6 D 3 I 75 M 95 Ř 9 Ú 40 

Á 91 E 2 Í 64 N 36 S 12 V 92 

B 60 É 27 J 360 O 5 Š 18 Y 97 

C 45 Ě 121 K 63 P 14 T 16 Z 37 

Č 37 H 31 L 80 R 7 U 4 Ž 39 
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Vyber největšího společného dělitele čísel 210 a 196: 8, 12, 14   

V rozkladu čísla 270 na prvočinitele je kromě čísel 2 a 3 ještě číslo: 5, 7, 13   

Které dvojčíslí můžeme zapsat místo   , abychom dostali číslo 

dělitelné osmi?         5   2 
60, 62, 63 

  

Kolik dělitelů má číslo 10? 2, 4, 5   

Kolik různých prvočísel je v rozkladu čísla 105? 2, 3, 4   

 

Vyber nejmenší společný násobek čísel 12 a 30:                                                                                               30, 36, 60   

Kolik je prvočísel v první desítce?                                                                                                                            3, 4, 5   

Číslo 220 není násobkem čísla:                                                                                                                                 3, 4, 5   

Rozklad čísla 390 na prvočinitele kromě čísel 2, 3 a 13 obsahuje ještě 
číslo                                                 

11, 7, 5 
  

Nejmenší složené číslo je:                                                                                                                                       
1, 2, 4 

  

 

Vyber nejmenší společný násobek čísel 72 a 90:                                                                                        180, 360, 540   

Jaké je nejmenší prvočíslo?                                                                                                                    1, 2, 5   

Které číslo je největší složené číslo menší než 20?                                                                                              16, 18, 20   

Kolik dělitelů má číslo 120?                                                                                                                                     14, 16, 18   

Vyber číslo dělitelné jedenácti:                                                                                                                             71, 91, 121   

 

Kterou číslici můžeme zapsat místo  , abychom dostali číslo 

dělitelné šesti?        4 2:                             
1, 3, 8 

  

Vyber nejmenší společný násobek čísel 16 a 20:                                                                                                 80, 100, 120   

Vyber největšího společného dělitele čísel 135 a 155                                                                                          5, 15, 45   

Kolikrát se opakuje číslo 3 v rozkladu čísla 162 na součin prvočísel?                                                                3, 4, 5   

Nesoudělné číslo s číslem 81 je číslo:                                                                                                                    9, 27, 31   

Kolik je složených čísel v první desítce?                                                                                                                  3, 4, 5   

 

Násobkem čísla 7 není:                                                                                                                            37, 49, 84   

Kolik dělitelů má číslo 12?                                                                                                                                          3, 4, 6   

Vyber číslo, které není dělitelné třemi:                                                                                                                    39. 75, 92   

Číslo 153 je dělitelné:                                                                                                                                            2, 5, 9   

Kolik dělitelů má každé prvočíslo?                                                                                                              1, 2, 3   

Vyber největšího společného dělitele čísel 180 a 72:                                                                                             18, 36, 64   

Nesoudělné číslo s číslem 40 je číslo:                                                                                                                   16, 25, 27   

 

 



Vyber největšího společného dělitele čísel 72 a 90:                                                                             9, 18, 24   

Které dvojčíslí můžeme zapsat místo   , abychom dostali číslo 

dělitelné 15?   4   5                             
50, 63, 15 

  

Kolik čísel ze zadaných: 15, 20, 28, 33, 34, 35, 44, 52, 54, 60  má 
společného dělitele číslo 4?                   

5, 6, 7 
  

Které dvojčíslí můžeme zapsat místo   , abychom dostali číslo 

dělitelné třemi?   5   2                     
80, 60, 40 

  

Vyber číslo, které má pouze dva dělitele:                                                                                                             75, 92, 97   

                                                                                              

Vyber největšího společného dělitele čísel 112 a 144: 8, 12, 16   

Vyber největšího společného dělitele čísel 42 a 72:                                                                                             6, 7, 8   

Které číslo je násobkem čísla 21?                                                                                                                             63, 92, 121   

 

Kterou číslice můžeme zapsat místo  , abychom dostali číslo dělitelné 

devíti?        7 4:                     
7, 8, 9 

  

Kolikrát se opakuje číslo 2 v rozkladu čísla 800 na součin prvočísel?                                                                4, 5, 8   

Vyber největšího společného dělitele čísel 66 a 54:                                                                                            12, 8, 3   

Nejbližší menší násobek 5 k číslu 78 je:                                                                                                                   70, 75, 80   

Které z uvedených čísel má právě dva dělitele:                                                                                                       18, 21, 37   

Kolik čísel ze zadaných: 445, 324, 144, 656, 425 má společného dělitele 
číslo 9?                                    

2, 3, 4 
  

 

Které číslo můžeme rozložit na součin dvou různých prvočísel?                                                                          30, 36, 60   

Kterou číslice můžeme zapsat místo  , abychom dostali číslo dělitelné 

čtyřmi?       5 15                         
4, 6, 8 

  

Číslo rozložené na prvočinitele 2.2.2.3.3.5 je                                                                                                     60, 80, 360   

Kolikrát se opakuje číslo 2 v rozkladu čísla 120 na součin prvočísel?                                                                1, 2, 3   

Kolik čísel ze zadaných: 15, 21, 28, 33, 34, 35, 42, 51, 56, 61  má 
společného dělitele číslo 3?                    

4, 5, 6 
  

Vyber největšího společného dělitele čísel 32 a 28:                                                                                             2, 4, 8   

 

Číslo 8 není dělitelem čísla:                                                                                                                                      92, 96, 104   

Kterou číslice můžeme zapsat místo  , abychom dostali číslo dělitelné 

devíti?     4 26                            
6, 7, 8 

  

Které číslo můžeme rozložit na součin dvou různých prvočísel?                                                                        30, 63, 150   

Nejbližší větší násobek 9 k číslu 42 je:                                                                                                                   43, 45, 49   

Které číslo můžeme rozložit na součin stejných prvočísel?                                                                                  32, 45, 64   

Číslo 320 není násobkem čísla:                                                                                                                                   36, 40, 64   



Kolikrát se opakuje číslo 3 v rozkladu čísla 162 na součin prvočísel?                                                                3, 4, 5   

 

Rozklad čísla 231 na prvočinitele kromě čísel 7 a 11 obsahuje ještě číslo                                                        2, 3, 5   

Kolik dělitelů má číslo 36?                                                                                                                                           6, 8, 9   

Nejbližší menší násobek 8 k číslu 66 je:                                                                                                                60, 62, 64   

Vyber číslo, které je násobkem čísla 23:                                                                                                                   64, 92, 121   

 

Které dvojčíslí můžeme zapsat místo   , abychom dostali číslo 

dělitelné osmi?    2   8                            
25, 36, 45 

  

Kterou číslici můžeme zapsat místo  , abychom dostali číslo dělitelné 

šesti?           5 02                                                           
2, 6, 9 

  

Které z uvedených čísel není prvočíslo:                                                                                                              19, 29, 39   

 

Vyber číslo dělitelné čtyřmi:                                                                                                                                 86, 92, 98   

Které z uvedených čísel je číslem složeným:                                                                                                      
101, 121, 

131 
  

Kolik dělitelů má číslo 49?                                                                                                                                          3, 4, 5   

Vyber nejmenší společný násobek čísel 9 a 15:                                                                                                   45, 75, 90   

Vyber číslo dělitelné třemi:                                                                                                                    75, 85, 95   

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK 

 

   Tento týden si nejprve znovu přečtěte, co je to předmět. Poučení opět najdete v  procvičovacím 

sešitě na hnědé str. 5 uprostřed. Tentokrát se hlavně podívejte, jak předmět značíme a zakreslujeme. 

Ústně si udělejte cvičení 3 a 4 na straně 36. Nápověda ke cvičení číslo 3: prospěšný- komu, čemu 

lidem- utvořili jsme předmět ve 3. pádu, dbalý koho čeho- zákonů- předmět ve 2. pádu.   

Učivo si můžete také zopakovat podle mého výkladu, poslala jsem některým z Vás zvukový výklad 

toho, co je to předmět, tak si ho mezi sebou rozšiřte. 

   V obrázkové části tohoto zadání máte cvičení na předpony s a z. Cvičení si opět přepište do 

domácího sešitu. Děti s úlevami si ho opět zkrátí.  

Cvičení mi pošlete ke kontrole. Několik žáků mi tato cvičení přestalo posílat. Tato cvičení budou 

předmětem zkoušení v příštím školním roce. Nevyhazujte si letošní sešity z češtiny ani pracovní sešit, 

vy, kteří jste si cvičení vypracovávali poctivě, budete moct nahlédnout do sešitu při úvodních 

prověrkách. 

   V čítance si přečtěte na str. 177 článek Já Baryk. Do literárního sešitu si napište všechno, co jste 

zjistili o Fr. Nepilovi  

  V českém jazyce je letošním cílem naučit se jednodušší pravopis pokud možno bez chyb, tak si každý 

měsíc napište také 1-2 diktáty. Přeji hodně úspěchů. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Marková, Šimůnková, Pávek 

 

LAST WEEK: 
Minulý týden jste si zapsali slova a fráze ze 14. lekce do slovníku. 

Přečetli jste si úvodní text ve 14. lekci v učebnici, pokusili jste se textu 

porozumět. 

Vyčasovali jste si a napsali do Š. sešitu časování sloves MUST + NEEDN’T. 

Na str. 56 v učebnici jste si prošli  cv. 1, zaškrtli správnou odpověď a také 

napsali do Š. sešitu. 

A na závěr jste si v pracovním sešitě doplnili na str. 85 cv. 1 a 2, na str. 86 cv. 4. 

 

NOW: 

1. 

First we will practise parts of your BODY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. 

Now read in your Pupilsbook page 56 exercise 2: 

 

What’s the matter? = Co se děje? 

I feel ill.  = Cítím se špatně. / Je mi špatně. 

I have got headache./ I’ve got headache.  = Bolí mě hlava. 

(Podle vzoru v bublinách si zkus nejprve se vždy zeptat a pak odpovídat podle 

jednotlivých obrázků...) 

 

  



3. 

In your Workbook page 86 ex. 3 write 8 sentences from this example (podle 

tohoto vzoru): 

Picture 1 

Mám teplotu. = I’ve got a temperature. 

Musím jít k doktorovi. = I must go to the doctor’s. 

Picture 2 

.... 

.... 

 

4. 

Finally draw YOUR BODY into your exercise book (do Š. sešitu) and describe 15 

parts of the body like in the pictures  (popiš 15 částí lidského těla jako na 

obrázcích). 

Take a picture on your mobile and send it to us on our mails.  

This is your homework for this week. 

 

 

Have a nice summer week!!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



DĚJEPIS 
Milí šesťáci. Nejdřív bych některé z vás ráda pochválila, jak pracujete, jak jste se k této situaci 

postavili. Jsou ale mezi vámi i tací, kteří tyto měsíce berou jako prázdniny, které začaly o pár měsíců 

dřív. Já bych vás ráda upozornila, že zápisy v sešitě budu kontrolovat. Formu vám včas sdělím 

(pravděpodobně v červnu odevzdáte sešity ve škole a po kontrole vám je vrátím).   

Minulý týden jste si měli pustit toto video :https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc  . 

Pusťte si ho ještě jednou a odpovězte na následující otázky. Zašlete opět do týdne. 

1. Co nebo kdo je to Rasenna? 

2. Co je to nekropole? 

3. Které etruské město bylo poslední svobodné? 

4. Jak se jmenoval otec Romula a Rema a kdo to byl? 

5. Jak se říkalo královi? 

6. Proč byli voleni zrovna dva konzulové? 

7. Kolik členů měl  senát? 

8. Jaké právo měli tribuni lidu? Co to znamenalo? 

9. Která řecká osada padla do rukou Římanů jako poslední? 

 

Zápis: 

Řím republikou           uč.  55 - 65               latinsky   res publica = věc veřejná  

V římské republice vládli volení úředníci. V čele stáli 2 nejvyšší úředníci = konzulové. Úředníci byli 

voleni občany Říma (jen muži) na lidovém shromáždění, na činnost úředníků dohlížel senát – řešil 

problémy státní správy, řídil zahraniční záležitosti. 

Úředníky zpočátku mohli být jen patricijové.         Ale plebejové si postupně vymohli:                                                                                                                        

volit si úředníky, kteří by chránili jejich zájmy, tzv. tribuny lidu – ti měli tzv. právo veta                                                                                                           

sepsání zákonů – ty byly vyryty do 12 bronzových desek, platily pro všechny                                        

možnost být voleni státními úředníky – dokonce 1 z konzulů musel být plebej → plebejové a 

patricijové měli stejná práva 

Římské války 

Konec 4. st.př.n.l. – vpád Keltů (podle Římanů Galové). Římané zaplatili výkupné a Keltové Řím 
opustili. Římané dobyli etruská a řecká města → kromě severní části jim v roce 265 př.n.l. patřil celý 
Apeninský poloostrov. Došlo k rozvoji řemesel a obchodu → nové platidlo= mince. 

Jediný soupeř Říma = už jen Kartágo (město na severu) 

 

    → boje o ovládnutí území kolem Středozemního  

         moře    

               tzv. PUNSKÉ VÁLKY  

https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc


1. punská válka – o ostrov Sicílie (úrodný, měl strategickou polohu)                                                         

Po 23 letech bojů zvítězil Řím v rozhodující bitvě na moři →získal nejen Sicílii, ale i Sardinii a 

Korsiku. Byly to první římské provincie (= území dobytá Římany ležící mimo Apeninský 

poloostrov). 

2. punská válka                                                                                                                                              

Po 1. válce obsadilo Kartágo Hispánii (dnešní Španělsko a Portugalsko), nyní zaútočilo na Řím. 

V čele stál výborný vojevůdce a stratég Hannibal.  Po 14 letech nakonec zvítězil Řím→Kartágo 

přišlo o Hispánii, slony, lodě, zaplatilo voj. náhrady → další římská provincie Hispánie 

3. punská válka  

Kartágo napadeno sousedními státy, využil Řím →rozpoutal válku- po 2letém obléhání města 

ho Římané dobyli a srovnali se zemí. 

Další války vedli Římané S MAKEDONIÍ,  ŘECKEM     →   další římské provincie   

                  → Řím se stal velmocí ovládající oblast kolem Středozemního moře 

 

V následujícím videu si přiblížíte situaci kolem punských válek: 

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

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

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


FYZIKA 
Ahoj kluci, ahoj holky, 

 

ještě jednou vám děkuji za poslání úkolů, snažila jsem se odpovědět všem, ač se 

zpožděním, za což se omlouvám. 

Tento týden jsem vám slíbila příklady na skládání sil,  úkol mít tentokrát 

nebudete. 

 

Zápis do sešitu: 

Příklad 1 

 

Petr a Míša se přetahují o míč. Jejich síly působí opačným směrem. Petr 

táhne silou 100 N, Míša také silou 100 N. Ověř výpočtem, zda jsou jejich 

síly v rovnováze.  

 F1 (Petr)…………100 N 

 F2 (Míša)………..100 N       

   Působící síly jsou opačného směru, budeme je  tedy od sebe odečítat. 

                                                     F1             F2             

 

 F = F1 – F2 

 F = 100 - 100 = 0 

 Výslednice je nulová.  

 Síly jsou v rovnováze. 

 

Příklad 2 

 V pohádce O veliké řepě táhli: dědeček silou 500 N, babička silou 400 N, 

vnučka 300 N, pejsek 100 N, kočka 20 N a myška 2 N. Jaká byla síla potřebná k 

vytažení řepy? 



Všechny síly působí stejným směrem ze stejného působiště síly, proto výslednici 

zjistíme součtem všech sil. 

F = F1+F2+F3+F4+F5+F6 

F = 500+400+300+ 100+22+2 

F = 1324N 

K vytažení řepy bylo zapotřebí použít sílu velkou 1324 N. 

 

Příklad 3 

 Síly 50 N a 40 N svírají úhel 90˚. Najdi graficky jejich výslednici. 

F1 = 50N 

F2 = 40 N 

 

 

 

 Výsledná síla měří 6,3 cm, to znamená, že její hodnota je 6,3.10N = 63 N 

 

 

Sílu můžete potrénovat na těchto odkazech: 

 

http://www.zshavl.cz/fyzika/testy/7/69_F7_multi_test_sila_mereni_skladani.swf 

http://www.zshavl.cz/fyzika/testy/7/94_F7_scitani_sil_1.swf 

 

http://www.zshavl.cz/fyzika/testy/7/69_F7_multi_test_sila_mereni_skladani.swf
http://www.zshavl.cz/fyzika/testy/7/94_F7_scitani_sil_1.swf


PŘÍRODOPIS 
 

– učivo do 29. 5. 2020 

- oprava z minule (překlep): opravte si RIMĚNICE na RUMĚNICE 

- dále si doplňte do věty u ROVNOKŘÍDLÉHO HMYZU: První pár křídel přeměněn ve 

ztvrdlé KRYTKY…. 

- hmyz s proměnou dokonalou – vytisknout a nalepit do sešitu 

- DÚ – ofocené pracovní sešity vypracuj a pošli na: jiri.lohrer@zs-ustecka.cz 

(do 29. 5.) 

 

2) HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU 

 

ŘÁD: SÍŤOKŘÍDLÍ  

 

- křídla s hustou žilnatinou, živí se drobným hmyzem 

 

ZLATOOČKA OBECNÁ – zelená barva, velké zlatavě zbarvené oči  

MRAVKOLEV BĚŽNÝ – jeho dravé larvy dělají v písku jamky do kterých chytají mravence. 

 

ŘÁD: BLANOKŘÍDLÍ 

 

- 2 páry blanitých křídel, samičky mají na zadečku kladélko nebo žihadlo 

MRAVENCI – žijí v koloniích – mraveništích (královna, dělníci a dělnice) 

- křídla mají jen v období rojení 

- MRAVENEC LESNÍ, ŽLUTÝ, ŽAHAVÝ, FARAÓN… 

VOSY – vytvářejí jednoleté kolonie, papírová hnízda 

VOSA ÚTOČNÁ, SRŠEŇ OBECNÁ 

ČMELÁCI – významní opylovači rostlin (jetel), vytvářejí  kolonie v díře v zemi 

VČELA MEDONOSNÁ – významný opylovač, chována v úlech nebo vytváří trvalá společenstva v dutinách 

stromů. Společenstvo tvoří: matka, dělnice, trubci, larvy a kukly. Na 3 páru končetin má sběrací kartáčky a 

košíčky – sběr pylu (potrava pro larvy). Užitek pro člověka – med, vosk, pyl, mateří kašička, včelí jed, propolis. 

LUMCI – samička nabodává kladélkem larvy jiného hmyzu a klade do nich vajíčka. 

 

ŘÁD: DVOUKŘÍDLÍ 

 

- 1 pár blanitých křídel, druhý pár se přeměnil na kyvadélka – haltery (rovnováha za letu) 

KOMÁŘI – ostrý a tvrdý sosák k sání krve, např. KOMÁR PISKLAVÝ, ANOFELES ČTYŘSKVRNNÝ – 

přenašečem prvoka způsobující nemoc malárii 

TIPLICE – velký komár, který nesaje krev 

PAKOMÁR – nebodá, larvy – patentky (akvaristika) 

OVÁD HOVĚZÍ – bolestivé bodnutí 

PESTŘENKA – podobná vose – ochrana před predátory 

BODALKA TSE – TSE – tropy, přenašeč prvoka způsobující spavou nemoc 

STŘEČEK – parazit krav, koní, vysoké zvěře. 
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ŘÁD: BLECHY 

 

- 1 – 7 mm, 3 pár končetin utvořen ke skákání, bodavě sací ústrojí, nemají křídla 

- přenašeči nemocí (mor), zakrnělé oči 

BLECHA OBECNÁ, MOROVÁ, OBROVSKÁ (na drobných savcích – pes). 

 

DÚ k vypracování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



ZEMĚPIS 
 

Ahoj lumpíci!  

 

Minulý týden:  

Minule jsme si zapsali kapitolu PEDOSFÉRA. 

 

Tento týden:  

Začneme probírat BIOSFÉRU. Zapište si tuto kapitolu. 

BIOSFÉRA  = všechny organismy na Zemi 

 
Rozdělení na přírodní krajiny: 

tropické lesy 

savany 

pouště a polopouště 

stepi 

lesy mírného pásu 

tundry 

polární pustiny 
 

TROPICKÉ  LESY 
= zelené plíce planety Země 

 

Poloha: oblast kolem rovníku 

  

Podnebí: tropické 

  po celý rok vydatné srážky 

  velká vlhkost vzduchu      

Rozdělení pater v trop. lese: 

  1.  stromové patro – vysoké 80 i více m 

     - ptactvo – orel,.. 

  2.  korunové patro - v nižší části stromů (hlavně palmy) 

     - papoušci, liány, opice 

  3.  keřové patro - šero a vlhko 

     - orchideje 

     - krokodýli, hadi, hmyz, gorily ... 

Zemědělství: kácení trop. lesů a budování plantáží pro zemědělství 

  hrozba zániku pralesů a nedostatku kyslíku na planetě Zemi 
 


