
VI.B - Učivo od 25. května – (v platnosti zůstávají úkoly i dřívější!!!) 

Český jazyk  
 

Mgr. Jana Ptáčková, v případě jakýchkoli dotazů, piště na e-mail: ceskyjazyk2000@gmail.com  

 

Pokud někteří žáci mají z důvodu dlouhodobější absence sešity u mě, piště na papír, pak se vše do sešitu nalepí.  

 

Všechny informace k domácí výuce zde: 

https://1zszateccestina6.tridnistranky.cz/prihlaseni/  

přihlašovací jméno: zak 

heslo: cestina6 

Sledujte, úkoly a informace budu pravidelně aktualizovat.  

Anglický jazyk – p.u. Charvátová 

 

Vytvořit 10 vět na přítomný čas prostý. Věty mohou být v kladu,záporu či otázce.Použijte 
slovesa z přední strany WB.Napsat do sešitu,ofotit a přeposlat opět na email 
klarusinka.k@seznam.cz 
(případné nejasnosti mohou žáci konzultovat přes whats up,messenger,nebo email 
klarusinka.k@seznam.cz) 
 

Anglický jazyk – p.u. Štrossová 

 

Dobrý den,  

veškeré potřebné informace a domácí úkoly od teď najdete na těchto stránkách: 

https://1zsanglictina6b.tridnistranky.cz/ 

jméno: anglictina6B 

heslo:2000anglictina6B 

Dějepis 
Učivo od 25. 5. do 7. 6. 2020:  

Příčiny zániku Římské republiky, Spartakovo povstání, Julius Caesar, konec republiky 

Prosím přečtěte si v učebnici strany 100 až 103. 

Výuková videa: 

Krize a zánik římské republiky 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Jti9ks3Bs&list=PLZvDKSlioV__DvtAK94WDqe_t7D

Ubt3YN&index=3 



Spartakovo povstání 

https://www.youtube.com/watch?v=FlsIosHy3tE&list=PLZvDKSlioV__DvtAK94WDqe_t7D

Ubt3YN&index=4 

Gaius Julius Caesar 

https://www.youtube.com/watch?v=HifazviERkM&list=PLZvDKSlioV__DvtAK94WDqe_t7D

Ubt3YN&index=5 

Zápis si vytiskněte a vlepte do sešitu: 

Příčiny zániku republiky 

-během dobyvačných válek získal Řím nová území (provincie) z malého městského státu se 
stala mocná a velká říše ->mnoho problémů, což vedlo k zániku republiky 

-problémy:  1.s rolníky, a tím armádou 2.s otroky 3.s řízením republiky 

1. Problémy drobných rolníků a armády 

-byli nejvíc postiženi během války 

-pustla jejich hospodářství, protože sloužili v armádě, po válce ho museli obnovit, ale to se 
nedařilo 

2. Problémy s otroky 

-nejprve málo otroků, ale během válek jejich počet rostl, byli to zejména cizinci – zajatci 
z válek, z rodin otroků  

- římští občané si je kupovali na trhu od jejich majitelů k práci (pracovali za trochu jídla a 
skromný oděv) 

- zvláštní skupinu otroků tvořili GLADIÁTOŘI - pro pobavení Římanů bojovali v zápasnické 
aréně 

SPARTAKOVO POVSTÁNÍ (73-71 př. n. l.) 

- životní podmínky se zhoršovaly, proto se začali otroci bouřit 

- povstání vedl gladiátor Spartakus (podařilo se jim i vítězit nad vojáky) 

- k uprchlým 70 vzbouřencům se postupně přidávali další otroci, ale po 2 letech bylo povstání 
poraženo římskými legiemi, protože povstalci nebyli jednotní 

- většina otroků včetně Spartaka padla, ti, co přežili, umírali na kříži krutou smrtí ->jako 
výstraha pro další otroky, aby se o nic nepokoušeli 

3. Problémy s řízením republiky 

-přestaly fungovat sněmy, hlavní záruka demokracie 



- politici se začali přít, kdo bude stát řídit, to vedlo k občanským válkám 

- odpůrci republiky chtěli jednoho člověka, který bude mít podporu armády a lidu, jedním z 
nich byl … 

GAIUS JULIUS CAESAR 

- výborný politik, řečník a vojevůdce 

-senát ho jmenoval správcem Kelty osídlených římských provincií v sev. Itálii a jihovýchodní 
Galii (dnes Francie) 

- byl prohlášen DIKTÁTOREM na doživotí – stal se neomezeným vládcem 

- zavedl spoustu reforem (nová pravidla) ve správě říše 

- zlepšil postavení římské chudiny a omezil moc senátu 

- r. 44 př.n.l. byl v senátě Caesar zavražděn skupinou svých odpůrců 

Konec republiky 

- po jeho smrti fungovala republika jen chvíli  

- Octavianus se spojil se dvěma významnými muži a v občanské válce porazili vojsko 
stoupenců republiky 

 

To je vše milé děti, koukejte, čtěte, studujte a ať vás to baví☺.  

 

Zeměpis  
 

Odkaz na webové stránky:  

https://sestkyzemepis.tridnistranky.cz/uvod/ 

Přihlašovací jméno: zemepis2020 

Heslo: zemepis20192020 
 
 
 

Přírodopis 
Učivo od 25. 5. do 7. 6. 2020:  

Učivo : - rovnokřídlí, stejnokřídlí 

Prosím podívejte se na další výuková videa:  

rovnokřídlí, strašilky 

https://www.youtube.com/watch?v=JKig9rbI76Q&list=PLu9YmWHGvyyv-



lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=18 

výukové video: stejnokřídlí – cikády, mšice 

https://www.youtube.com/watch?v=SbR1Qo0DcrM&list=PLu9YmWHGvyyv-
lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=19 

výukové video: vši, ploštice 

https://www.youtube.com/watch?v=MtpGS3r6YSs&list=PLu9YmWHGvyyv-
lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=20 

V učebnici jsou to strany 52 – 55. 

Napište nebo vytiskněte zápis: 

     Řád - Rovnokřídlí 

• dva páry křídel souběžně podél těla, první pár kožovitý, druhý blanitý 
• dlouhá tenká tykadla 
• skákací končetiny – zadní pár 
• vydávají zvuky 
• kobylka zelená 

dravá 
• cvrček polní 
• krtonožka obecná 

 
       Řád- Saranče 

• saranče čárkovaná 

• saranče stěhovavá 

Řád: Strašilky 

• pakobylka indická 

• lupenitka zelená 

Řád: Vši 

• vnější paraziti 

• bodavě sací ústní ústrojí, živí se krví 

• vajíčka  =  hnidy 

• veš dětská 

Řád: Stejnokřídlí 



• živí se rostlinnými šťávami – bodavě sací ústní ústrojí 

• vnější paraziti rostlin 

• mšice 

• 2 páry blanitých křídel skládají střechovitě přes sebe 

• pěnodějka obecná 

• cikáda chlumní 

• puklice švestková 

Řád: Ploštice 

• bodavě sací ústní ústrojí 

• ploché tělo s nápadným štítem 

• první pár křídel = polokrovky, druhý pár blanitý 

• některé druhy bezkřídlé 

• ruměnice pospolná 

• štěnice domácí - vnější parazit, saje krev teplokrevných živočichů 

• bruslařka obecná - pohybuje se na hladině stojatých vod 

Hmyz s proměnou dokonalou 

Prosím podívejte se na další výuková videa:  

Hmyz s proměnou dokonalou (síťokřídlí, chrostíci) 

https://www.youtube.com/watch?v=9VgaC9f2mAk&list=PLu9YmWHGvyyv-

lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=21 

motýli denní: 

https://www.youtube.com/watch?v=F-aTmfL9DEU&list=PLu9YmWHGvyyv-

lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=22 

motýli noční: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNxQtfF29h4&list=PLu9YmWHGvyyv-

lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=23 

Učebnice strany 65 – 69. 



Napište nebo vytiskněte zápis: 

Hmyz s proměnou dokonalou 
• mají stadium kukly 

 
Řád: Síťokřídlí 

• křídla s velmi hustou žilnatinou 
• zlatoočka obecná 
• mravkolev 

o larvy loví hmyz do nálevkovité jamky v písku 
Řád: Motýli 

• dva páry křídel krytých šupinkami 
• sací ústní ústrojí 
• larvy = housenky 
• denní a noční motýli 

Denní motýli 
• aktivní ve dne 
• tykadla paličkovitá 
• odpočívají s křídly složenými nad tělem 
• každý pár křídel se pohybuje zvlášť 
• bělásek zelný 
• babočka paví oko 
• babočka kopřivová 
• babočka admirál 

Noční motýli 
• aktivní v noci 
• tykadla zpeřená 
• při odpočívání křídla roztažená 
• tlustší a chlupatější 
• pohybují křídly dohromady 
• lišaj smrtihlav 
• martináč hrušňový 
• stužkonoska modrá 
• bourec morušový 

o výroba hedvábí 
• bekyně mniška 
• mol šatní 

 
Fyzika 

 

Vše pro výuku fyziky najdete na stránkách  https://fyzika6na1zszatec.tridnistranky.cz 

Uživatelské jméno: fyzika6 

Heslo: 2000fyzika6 

 

 


