
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - 6. ROČNÍK 

TÝDEN 11. 3. – 13. 3. 2020 

***** 

ČESKÝ JAZYK 

 

MLUVNICE: 

Najít na internetu portál škola po škole (nehrát hru), nahoře vybrat záložku český jazyk, sjet níž (pod 

hru a reklamy) a vybrat záložku psaní skupin bje, vje, bě, vě, psaní skupin mě, mně a psaní předpon s-

, z- ,vz-, vždy si zopakovat učivo a vyplnit on-line cvičení. 

 

Zapsat si do gramatických pravidel: 

Psaní předložek s, z 

Předložka s se pojí se 7. pádem (př. s bratrem, se psem) 

Předložka z se pojí se 2. pádem (př. z televize, ze skříně) 

 

V učebnici na str. 43 udělat cv. 1 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA: 

Domácí četba zadané pověsti z knihy Aloise Jiráska: Staré pověsti české 

 

MATEMATIKA 

 

aritmetika str. 56/ cvičení 3,4, 

geometrie str.45/  cvičení 11 B 

 

PŘÍRODOPIS 

 

přírodopis  str.87 

Pohyby rostlin - přečíst 

 

ZEMĚPIS 

 

učebnice s. 86 - Savana, s.87-  Tropické deštné pralesy  

přečíst text, napsat stručné poznámky, naučit se látku, odpovědět na otázky k opakování (ústně) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

Na aplikaci duolingo splní 200 bodů do konce týdne.  

Kontrola bude probíhat vyučujícím online.  

Kdo nesplní do neděle 15.3. dostane minus (3 minus je 5 do klasifikace).  



Kdyby někdo zapomněl heslo nebo přihlašovací jméno obracejte se na email 

marie.hruba@zsmskamyknv.cz, bude Vám zasláno 

 

INFORMATIKA 

 

- v příloze posláno zadání na 2 práce (1 ve Wordu, 1 v Powerpointu) 

- práce poslat na e-mail: souchova.misa@seznam.cz do 22.3.2020 

 

RODINNÁ VÝCHOVA  

 

OSOBNÍ BEZPEČÍ – NEBEZPEČNÉ SITUACE 

učebnice str. 104-105 

do sešitu: 

 

AGRESE 

násilný způsob dosahování cíle 

fyzická či verbální 

 

AGRESIVITA 

sklon k útočnému jednání 

 

učebnice str. 105 – poskládat přesmyčky a vyluštit tajenku (do sešitu) 

 

DĚJEPIS 

 

V učebnici Dějepisu pro 7. třídu si nastudujte kapitolu: 

 „Česká stavovská společnost a počátky protihabsburského odboje.“ 

Kapitola začíná na straně 101 a končí na straně 105. 

Z uvedené kapitoly si udělejte výpisky do sešitu dějepisu a odpověz si na otázky na konci kapitoly. 

 

FYZIKA 

 

Vypočítejte následující příklady na hustotu, hmotnost a objem: 

 

1/ Učebnice Fyzika 1: 

a/ Strana 42, příklady 1, 2 

b/ Strana 44, příklady 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 

 

Hustotu látek najděte v učebnici nebo ve fyzikálních tabulkách nebo na internetu. 

 

Příklady vypracujte na samostatný papír, který odevzdáte po příchodu do školy. Papír podepište 

doprava nahoru – jméno, třída, datum. 

 

 

 



INFORMATIKA 

 

Práce ve wordu 

vybrat si oblíbené místo (město, zámek, hrad, zřícenina, kontinent, apod.) 

zpracovat referát (min. 1 stránka) 

vložit 2-3 fotografie, které budou mezi textem 

písmo – Times New Roman, velikost 12 

zarovnání do bloku 

 

Práce v powerpointu 

vybrat si cokoliv oblíbeného (zpěvák, kapela, místo, sport, apod.) 

10 slidů (nadpis + dalších 9 slidů) 

max 5 slidů fotografie 

 vložit do prezentace video nebo zvuk (písnička) 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Další užitečné zdroje pro domácí vzdělávání: 

Zapni si „telku“ – program ČT2 – živě vysílané výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy. 

Dopolední vyučování pro žáky 1. stupně ZŠ startuje od 16. 3. 2020 každý všední den od 9.00 h. 

„Odpoledka“ pro žáky 2. stupně ZŠ začíná od 12.00 h.  

Zábavně-vzdělávací program UčíTelka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Rozvrh vyučovacích hodin pořadu UčíTelka najdeš na https://www.ceskatelevize.cz. 

… 

http://nns.cz 

http://fraus.cz 

http://skolakov.cz 

http://onlinecviceni.cz 

http://pravopisne.cz 

http://skolasnadhledem.cz 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/ 

 

https://www.ceskatelevize.cz/
http://nns.cz/
http://fraus.cz/
http://skolakov.cz/
http://onlinecviceni.cz/
http://pravopisne.cz/
http://skolasnadhledem.cz/
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/

