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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník   

TÝDEN 6.4. – 8.4.2020 

 

Dobrý den, posílám Vám úkoly na další týden, 

 

- z matematiky mi zkuste poslat pracovní list zpátky 

- na zeměpis si vyzvedněte učebnice ve škole 

- na občanku máte přílohu "VOLBY" 

- na anličtinu jsem Vám ještě jednou poslala přílohu – hodiny 

 

Když se budete nudit, klidně mi můžete napsat, jak se máte, zda je úkolů moc nebo málo.  

I rodiče mi můžou napsat, jak to zvládají. 

 

Přeji Vám a hlavně rodičům hodně trpělivosti a hezké svátky. 

Vaše třídní učitelka 

 

MATEMATIKA 

Příklady  nejsou těžké, je to opakování, prosím vás pošlete mi hotový  pracovní list zpět. 

V sešitech si příklady vypočítejte a do listu mi napište jen výsledky. Doufám, že to 

zvládnete!!!  DĚKUJI 

Aritmetika – opakování desetinných čísel 

1. Vypočítej: 

7,3 + 10 =    0,26 . 10 = 

213,6 – 100 =    132,4 : 100 = 

6,705 – 0,01 =    3,28 . 1000 = 

32,86 + 0,1 =    425 : 1000 = 

 

2. Vypočítej: 

32,8 + 4,46 =    170,32 – 42,6 = 

6,7 + 2,573 =    6,2 – 0,839 = 

742,26 + 35,9 =   2 380 – 71,56 = 

135,107 + 1 302,94 =   4,156 – 3,05 = 

 

3. Vypočítej: 

7,26 . 8 =    23,7 . 0,08 = 

0,018 6 . 400 =   4, 507 . 3,06 = 

85,4 . 0,78 =    2,65 . 0,137 = 



Geometrie 

1. Doplň chybějící jednotky obsahu: 

374 dm² = 3,74.......  1,7 m² = 170....... 

9 037 mm² = 90,37.......  6,5 ha = 65 000...... 

6 342 cm² = 0,634 2........  4,832 dm² = 483,2......... 

1 730 m² = 0,173..........  0,007 km² = 7 000........... 

 

2. Vypočítej obsah a obvod obdélníku s rozměry: 

a  = 12,3 cm          b = 7,5 cm 

 

 

 

3. Vypočítej obsah a obvod čtverce, jehož strana má délku: 

a)  a = 7,5 cm 

b)  a = 0,55 m 

 

ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

Téma SLOVOTVORNÝ ROZBOR, učebnice str. 29, projít si  kapitolu a přečíst hlavně žluté 

odstavce, zkusit si úkol 29/1 

 

Literatura 

Přečíst v Čítance na str. 87 text „Litoměřice“ a do literárních sešitů písemně vypracovat 

odpověď na otázky č. 1 a 4 (za textem) 

 

 

FYZIKA  

Zadání domácích úkolů pro období 30.3 – 8.4.2020 

 

Převody jednotek hmotnosti:…PRODLOUŽENO DO 8.4.2020…!!! 

 

Převeďte jednotky hmotnosti na pracovním listu, první i druhý sloupeček, celkem 50 příkladů. 

 



Pracovní list F6-04 Písemka, Převody jednotek hmotnosti, 6. třída 

 

Pracovní list s převedenými jednotkami odevzdáte po příchodu do školy – pracovní list 

podepište doprava nahoru – jméno, třída, datum. 

 

DĚJEPIS  

Zadání domácí práce pro období od 6.4 – 30.4.2020 

Ve výše uvedeném období zpracujte následující témata uvedeným způsobem: 

 

1. Anežka ........................ Římská říše, její rozdělení, vznik křesťanství, zánik 

 západní části Římské říše, křesťanství v Čechách 

 

2. Josef  ........................... Francká říše 

 

3. Luisa  .......................... Byzantská říše 

 

4. Jan Ch.  ....................... Arabská říše 

 

5. Jakub  .......................... Křižácké výpravy 

 

6. Michal  ........................ První Slované na našem území, Sámova říše, Velká Morava 

 

7. Anna K.  ..................... Počátky českého státu, Vznik písemnictví 

 

8. Jana  ............................ Vznik Svaté říše římské 

 

9. Antonín  ...................... Proměna středověké krajiny a vznik měst 

 

10. Barbora  ...................... První přemyslovští králové, jak se Přemyslovci dostali k moci, jak 

dlouho 

 vládli 

 

11. Karolína  ..................... Románský a gotický sloh v Čechách, Nejstarší hrady, Juditin most 

 



12. Anna P. ....................... Český stát dědičným královstvím 

 

13. Václav  ........................ Lucemburkové na českém trůnu 

 

14. Vanesa  ....................... Karel IV., České království na vrcholu moci 

 

15. Tobiáš  ........................ Husitská revoluce 

 

16. Sofie  .......................... Království dvojího lidu, Český stát za vlády Jagellonců 

 

17. Linda  .......................... Renesance, Humanismus, Manýrismus, Baroko 

 

18. Jindřich  ...................... Stoletá válka Anglie a Francie 

 

19. Martin  ........................ Objevné cesty, příčiny a důsledky pro Evropu 

 

20. Lucie  .......................... Náboženská reformace v 16. století 

 

21. Adam  ......................... České země po nástupu Habsburků, Náboženské poměry, České 

stavovské 

 povstání 

22. Jan H. .......................... Třicetiletá válka, příčiny, průběh, důsledky, české země po 

třicetileté válce 

 

Způsob zpracování: 

1. Úkol bude zpracovaný jako Power Pointová prezentace, počet snímků minimálně 18, 

maximálně cca 30-35, používat fotografie, mapy, popisy fotografií, téma roztřídit-

strukturovat na …úvod, důvody, průběh, výsledek, poučení, závěr…atp. Celá práce musí 

mít nějakou logickou strukturu, aby bylo možno se dané téma podle prezentace naučit, 

přednášet ho a pochopit to. 

2. Autor musí umět vybrat to důležité a uspořádat to. Prezentace nesmí být chudá ani 

přeplácaná. 

3. Téma čerpat z učebnice, z poznámek a z internetu. 

4. Některá zadaná témata lze zpracovat velice obšírně, některá jsou v našich podmínkách 

chudší na informace, takže proto se mohou témata mírně překrývat s podobným tématem 

jiného žáka, pokud to bude nutné pro celistvost, návaznost a porozumění danému tématu.  



5. Doporučuji zamyslet se a k práci a k danému tématu přidat něco, co s tématem podle 

vašeho názoru souvisí. Může to být něco ze současnosti, z minulosti, z nedávné minulosti, 

z budoucnosti, něco z jiného oboru, apod. Vaší iniciativně nebudu klást meze. Pokud 

přidáte nějaké souvislosti, práci to výrazně pozvedne. 

6. K tématu vypracujte Pracovní list, což budou otázky k danému tématu, kterými se prověří 

znalosti daného tématu u ostatních žáků. Pracovní list by měl obsahovat 10-15 otázek 

k danému tématu. Je na vašem uvážení, jaké otázky položíte a kolik jich bude, minimálně 

jich ale musí být 10. 

7. Autor prezentace bude svoji práci přednášet před třídou a zadá žákům k vypracování 

Pracovní list. 

8. Jedná se většinou o opakování učiva dějepisu 7. třídy, jenom 2-3 témata jsou nové učivo, 

které jsme ještě neprobrali. 

9. Prezentace a Pracovní listy zašlete nejpozději do 17.4.2020 na moji emailovou 

adresu…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz… k odsouhlasení. 

10. Prezentace a Pracovní listy zkontroluji a zašlu vám připomínky k opravě a nebo práci 

odsouhlasím. Všechny práce by měly být odsouhlaseny do 30.4.2020. 

11. Na prezentaci i pracovním listu bude jméno autora a datum zpracování. 

12. Kdo nemá přístup k Power Pointu, zpracuje zadané téma ve Wordu a nebo například v 

Libre Office, který lze volně stáhnout. 

13. Kdo nemá počítač, zpracuje téma ručně. 

14. Pokud vám nebude něco jasné v zadání, tak mi napište na email. 

15. Témata jsem zadával podle abecedy a podle toho, jak jsme je postupně probírali. Nikdo 

tedy nemá žádnou prioritu. Vaše téma je tedy věc náhody. 

16. Práci nakonec po vypořádání připomínek oznámkuji, takže doufám, že budete mít všichni 

jedničky. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 31.3.2020 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI – VOLBY 

- projít si prezentaci (v příloze pod názvem: VOLBY) 

 odpovědi na otázky z 1. slidu odeslat na můj e-mail (buď rovnou do e-

mailu, nebo do wordu a poslat jako přílohu) 

 slide 3,4 a 5 přepsat do sešitu jako výpisky 

 úkoly ze slidu 6 – ústně  

 



ANGLICKÝ JAZYK 

 jedná se o zkrácený Velikonoční týden, proto pro udržení „formy“ prosím udělat 

pouze  200  bodů v Duolingu 
 

 

ZEMĚPIS 

1-HOSPODÁŘSTVÍ NA ZEMI - ZEMĚDĚLSTVÍ 

-opsat stručné poznámky – poznámky níže 

 

2-Všichni žáci, případně jejich rodiče, kteří si doposud nevyzvedli novou učebnici, si ji 

vyzvednou ve škole, respektive před školou – nejlépe v pondělí nebo ve středu od 9 do 14 

hodin. Prosím volejte před odchodem z domova na číslo 731 411 924, až budete před 

vchodem, tak zavolejte na stejné číslo. Učebnici vám předám před školou.  

Děkuji. Přeji příjemné dny. Radek Behenský 

 

Poznámky do sešitů: 

 

HOSPODÁŘSTVÍ NA ZEMI 

=ČINNOSTI, KTERÝMI ČLOVĚK USPOKOJUJE SVÉ POTŘEBY 

 

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ SE SKLÁDÁ ZE ČTYŘ SEKTORŮ (SKUPIN) 

1.ZEMĚDĚLSTVÍ  + LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ + VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ + RYBOLOV + 

TĚŽBA SUROVIN 

2.PRŮMYSL +VÝROBA ELEKTŘINY 

3.SLUŽBY – DOPRAVA, OBCHOD, ZDRAVOTNICTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA, 

CESTOVNÍ RUCH 

4.VĚDA A VÝZKUM 

 

 

1.ZEMĚDĚLSTVÍ 

FUNKCE ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY: 

-OBŽIVA OBYVATELSTVA (POTRAVINY) 

-KRMIVO PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 

-SUROVINY PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU 

DĚLENÍ: 

-ROSTLINNÁ VÝROBA = PĚSTOVÁNÍ PLODIN 

-ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA = CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 

 

ROSTLINNÁ VÝROBA 

=PĚSTOVÁNÍ PLODIN 

-OBILOVINY: pšenice, kukuřice, rýže 

-OKOPANINY: brambory, batáty 

-VÝROBA CUKRU: cukrová řepa, cukrová třtina 



-OLEJNINY (VÝROBA POTRAVIN, BIOPALIV, NÁTĚROVÝCH HMOT): řepka olejka, 

podzemnice olejná (semena=arašídy, buráky), sója 

-OVOCE A ZELENINA: jablka, zelí, citrusy, rajčata 

NA PLANTÁŽÍCH SE PĚSTUJÍ: banány, kávovník (káva), kakaovník (kakao a čokoláda), koření, 

čajovník 

Plantáž = rozsáhlá plocha, na níž se pěstuje jedna plodina (hlavně v tropickém podnebném pásu) 

 

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA 

=CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 

=V OBLASTECH NEVHODNÝCH K PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 

POSKYTUJE: 

-POTRAVINY: maso, mléko, vejce, med 

-SUROVINY: vlna, peří, kožešiny, kůže 

 

+LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

-PRODUKCE DŘEVA – STAVEBNÍ MATERIÁL, PALIVO, PAPÍR, NÁBYTEK, HUDEBNÍ 

NÁSTROJE, … 

DŘEVO = OBNOVITELNÁ SUROVINA 

 

+VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

-KONTROLA VODNÍCH TOKŮ 

-LODNÍ DOPRAVA 

-OCHRANA VODNÍCH TOKŮ PŘED ZNEČIŠŤOVÁNÍM (zajištění a úprava pitné vody, čištění 

odpadních vod) 

VODA = ZÁKLADNÍ SUROVINA PRO PŘEŽITÍ ŽIVÝCH ORGANISMŮ 

 

+RYBOLOV 

-SLADKOVODNÍ 

-MOŘSKÝ 

 

+TĚŽBA SUROVIN 

-ENERGETICKÉ SUROVINY: UHLÍ, ROPA, ZEMNÍ PLYN, RADIOAKTIVNÍ URAN 

Poznámka: ROPA je i průmyslová surovina, která slouží k výrobě benzínu, plastů, umělých vláken, 

léků, … 

-RUDY = HORNINY OBSAHUJÍCÍ KOV, ZPRACOVÁNÍ V HUTNICTVÍ 

-DALŠÍ NEROSTNÉ SUROVINY: 

STAVEBNÍ MATERIÁLY – kámen, písek, vápenec 

KERAMICKÉ MATERIÁLY – kaolin, jíly 

SKLÁŘSKÉ PÍSKY – k výrobě skla 

CHEMICKÉ SUROVINY – kuchyňská sůl, síra 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 
 

 

Učebnice str.101 - Miříkovíté přečíst a vypsat zástupce.  

 



Doplňovat tabulku v sešitě - byliny rostoucí v březnu.  

 

Možno pracovat na herbáři.  

 

Zapsat do sešitu:  

 

Pokojové rostliny s léčivými účinky 

Aloe vera 

Tlusice vejčitá 

Angínovník 

Mučenka pletní 
 

 

 

 



       Name: __________________   Date:_____________________________________ 

 

What’s the time? 
 

            
 

            
 

            
 

It’s  It’s  It’s  

It’s  It’s  It’s  

It’s  It’s  It’s  



Malé písemné opakování 

1. Co je stát 
2. Vyjmenuj státní symboly 
3. Vyjmenuj formy státu podle toho, kdo stojí v čele 
4. Co je to demokracie 

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

 
 



Volby 

http://office.microsoft.com/ 



Volby Vyjádření vůle občanů o tom, kam či kudy má 
život ve společnosti směřovat. 

Jsou nejdůležitějším principem demokracie. 

 volební právo patří mezi základní práva občanů  
     - aktivní ( volím od 18. let) 
     - pasivní ( jsem volen od 21 nebo 40 let) 
 

 



Volební právo 

 rovné  (všechny hlasy mají stejnou váhu) 
 svobodné (mohu se rozhodnout, zda a koho budu volit) 
 přímé  (dávám hlas konkrétnímu kandidátovi) 
 všeobecné (voleni mohou být všichni občané od 

stanoveného věku) 
 tajné (nikdo nemá právo vědět,  
               koho volím) 

 

http://office.microsoft.com/ 



 
 
Rozlišujeme volby : 
 
 
 

 
 

•  parlamentní  
•  prezidentské 
•  komunální (obecní, městské) 
•  volby do Evropského parlamentu 

 
 
 
 



Práce s učebnicí : 

1. Strana 50 - obrázek – prohlédni si a přečti, kdo, kam a 
na jak dlouho může být volen 

2. Strana 51 nahoře  - rozhodni správně o volebním právu   
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