
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 11.6. 2020 

Třída 6. A 

 

ČESKÝ  JAZYK 

 ŘEŠENÍ Z 9.6. 

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY 

 

1) Podstatná jména ve větě rozviň vhodnými přívlastky: (možné odpovědi) 

Kamarádím se s některými spolužáky. Přečetl jsem si celý dopis. Odešel do blízkého 

lesa. Dědeček má staré brýle. Peněženka je v kapse mého kabátu. 

 

2) Rozhodni, zda vyznačené výrazy jsou ve větách podmětem, nebo předmětem: 

To kolo PT jsem dostal od babičky k svátku. Rozbilo se ti kolo PO? Na zahrádce 

krásně voní růže PO. Miluješ červené růže PT? Zahlédli jsme jeho znamení PT, že už 

jsme na řadě. Čekáme jen na vaše znamení PT. Mohutný strom PT na kraji lesa zasáhl 

při bouřce blesk PO. Blesk PO proťal oblohu a v jeho světle jsme zahlédli, že se na 

vrcholku kopce vypíná mohutný strom PO. 

 

3) Doplň do vět vhodné předměty a připiš jejich pád: 

Dědeček vždycky vzpomínal NA MLÁDÍ – 4. Už dlouho se těším NA PRÁZDNINY – 

4. V televizi jsem viděl FILM -4. Zakroutil HLAVOU – 7. na znamení, že TOMU – 3. 

nerozumí.  
 

4) Doplň do vět vhodná příslovečná určení, urči jejich druh: (možné odpovědi) 

Dlouze – PU ZPŮSOBU se zamyslel. VČERA – PU ČASU rozkvetly kopretiny.  

V ŠATNĚ – PU MÍSTA se ztratily klíče. Představení trvalo DVĚ HODINY – PU 

ČASU. Vrátil se před CHVÍLÍ – PU ČASU. Proč se mračíš jako DĚDEK – PU 

ZPŮSOBU? O víkendu odjel DO HOR – PU MÍSTA. Znám ho DLOUHO – PU ČASU 

 

5) Pokus se do každé věty doplnit alespoň dvě různá příslovečná určení (místa, 

času, způsobu): 

Uklízela svůj pokoj. 

V BYTĚ; VČERA; LEDABYLE 

Půjdu na oběd. 

DO RESTAURACE; ZÍTRA; SÁM 

Zastavil jsem se. 

NA ULICI, PRÁVĚ; RYCHLE  

Jirka plave kraula. 

V BAZÉNU; 20 MINUT; VÝBORNÉ  



DNEŠNÍ ZADÁNÍ 

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ 

 

 doplňte chybějící písmena: 

Na stol__  položíme váz__  s kopretinam__ . Na některých mez__ ch lidé vysázel__  topol__  jako 

větrolam__ . Mez__  v__ těz__  skupin byl__  i naše dva klub__ . Automobil__  jel__ ze Zbraslav__  do  

Opav__ . Čapkov__  rodiče žil__  v Mal__ ch Svatoňovicích. Nad rozsáhl__  m__  dubov__ m__  les__  

se rozléhal pronikav__ orl__  křik.  

Těžká  __ kouška, __ lepím krabičku, maliny __ červenaly ,__ působil nám bolest, __ pustlé pole,  

velitel  

__ jednal pořádek, cesta se tam __ užuje, __ kraťte si cestu, __ hlédl z okna dolů, dítě __ vrhlo   hrnek 

mléka, problém mě __ užuje, __ pínající se koně, v tom se_ _ hodneme, choď __ přímeně. 

Doléhal__   na ni starosti. Míčky doletěl__  až k n__ . Jakmile j__  uviděl, zamiloval se do n__ . Rodiče 

j__  velmi děkoval__  za záchranu s__na. Obl__b__l__ si naš__  českou kuchyni. O vaš__ babičce jsem 

už sl__šel.        

 Největší město v /j/__ižních /č/__echách jsou /č/__eské  /b/__udějovice. Podnebí na /s/__everu 

/s/__polkové /r/__epubliky /n/__ěmecko je ovlivňováno /a/__tlantským /o/__ceánem. Milan se 

přestěhoval z /u/__lice /m/__íru do /u/__lice /n/__a  /p/__říkopech. Symfonii /z/__  /n/__ového  

/s/__věta složil Dvořák v /a/__merice. Žádost jsem podal na /m/__ěstský  /ú/__řad v /k/__ostelci  

/n/__ad  /č/__ernými  /l/__esy. 

 

Sti__ ý les, kroca__ í hudrování, hlině__ á nádoba, potrestaný vi__ ík, rozkvetlá vi__ ice, slu__  ý den,  

oke__  í tabulka, vzděla__ í lidé, vyuče__ ý kame__ ík, ra__ é brambory, on je nevi__ en, kame__é 

zábradlí, vi__ á réva, , černá havra__ í křídla, jarní rovnode__ ost, babi__ ina zahrada, psát si de__ ík, 

rame__ í kloub. 

Tvářil se tajem__ , náhlé setm__ ní, mylná dom__ nka, dorozum__ l se česky, zatem__ní oken,  

špatné uzem__ní, budeme rozum__jší, zbytečné nedorozum__ ní, ob__vitel ostrova, v__zd do 

garáže, sluchový v__m, matčino ob__tí, ob__toval život, ob__mný balík, ob__dnaný ob__d. 

Zemědělské dru__tvo, ro__áhlá rezervace, francou__ký tenista, mě__ý chléb, ru__ký jazyk, skvělé 

vítě__tví, dě__ký kočárek, nesmírné boha__tví, brandý__ký občan, voda se ro__tříkla. 

 

 utvořte příd.jméno a slovní spojení převeď do 1.p.mn.č.: 

Žid (spisovatel)                     ……………………………………………………………………. 



Afrika (slon)                          ……………………………………………………………………  

Francie (malíř)                     ……………………………………………………………………    

Krkonoše (hotely)               ……………………………………………………………………        

Kroměříž (občan)                …………………………………………………………………… 

 

MATEMATIKA  

Do školního sešitu:  

Převody jednotek objemu 

Převeď na uvedenou jednotku  

1 570 mm3 =      cm3  1 680 cm3 =      m3  0,7 dm3 =    cm3 

0, 043 dm3 =      cm3  6 m3 =           cm3  3,5 cm3 =    dm3 

5 420 mm3 =      dm3  256 dm3 =      m3  0,8 cm3 =    mm3 

2 583 dm3 =      m3  420,6 cm3 =      dm3  72 cm3 =      dm3 

7,4 mm3 =      cm3  87 000 mm3 =     dm3  318 cm3 =   m3 

25 cm3 =      mm3 6 dm3 =      cm3  0,4 cm3 = mm3 

2,5 m3 =      dm3  0,35 m3 =      cm3  0,087 dm3 =  mm3 

0,82 m3 =      dm3  376 mm3 =      cm3  2 dm3 =       cm3 

700 mm3 =      cm3  6,3 dm3 =      cm3  5 000 dm3 =     m3 

1 250 dm3 =      m3  8 200 000 cm3 =      m3  0,001 dm3 =  mm3 

2,01 cm3 =      mm3 4 cm3 =      dm3  0,02 m3 =   cm3 

15 cm3 =      dm3  66 000 mm3 =     dm3       5 200 000 cm3 =   m3 

 

5,2 hl =      l  241 cl =      ml  81,6 dl =     l 

30 l =          hl  0,035 l =      ml  125 dl =     l 

91 l =           cl  1 232 l =      hl  0,7 l =      cl 

5,2 l =           ml  8 cl =           l  0,03 l =     ml 

12 500 ml =      dl  183 cl =      l  24 dl =     ml 

0,085 hl =      l  745,1 l =      hl  6 570 cl =     l 

950 ml =      cl  42 dl =      l  17 hl =     dl 

16 ml =      cm3  5,78 l =      dm3  0,61 dm3 =     cl 



520 ml =      cm3  1 570 mm3 =      cm3  1 570 mm3 =   cm3 

834 l =      m3  178 hl =      m3  57 cl =   dm3 

245 dl =      mm3 0,61 dm3 =      cl  15 dl =   cm3 

1,7 m3 =      hl  800 l =      m3  0,2 dm3 =     dl 

18 dm3 =      l  0,5 l =           cm3  23 dm3 =     dl 

62 hl =      m3  0,009 dm3 =      ml  15 cl =   dm3 

 

PŘÍRODOPIS 

1. STOPKOVÝTRUSNÉ HOUBY – dokončení 

- pročíst text v učebnici na str. 104 – 107 + prohlédnout obrázky 

- u jednotlivých skupin  

 b) Holubinkovité  

 c) Čirůvkovité 

 d) Žampionovité 

 e) Muchomůrkovité 

 f) další houby… 

  → vypsat zástupce + u každé skupiny jednoho zástupce nakreslit a pojmenovat  

 

FYZIKA 

1. Ústně odpověz na 1. a 2. otázku na str. 103. 

2. Písemně odpověz na úkol 2. a, c na str.103. 

3. Prostuduj článek 2.15 na str. 104 a 105 a opiš žluté rámečky. 

 

 


