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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník

TÝDEN 27. 4. – 30. 4. 2020

MATEMATIKA

Prosím vypočítat a zaslat zpět. Děkuji.

Aritmetika:  

Porovnávaní desetinných čísel.

Kontroluj, zda jsou zápisy správné, vedle nich zapiš  A ( = ano), nebo N (= ne)

1,4 ˂ 1,3 0,047 = 0,0470

3,54  ˃ 3,45 7,2 ˃ 7,200 5

17,32 ˂ 17,31 4,009 ˂ 3,999

0,78 ˂ 0,729 8,001 ˂ 8,000 1

1 016,01 = 1 016,10 12,502 0 ˂ 12,502 1

Geometrie:

Vypočítej součet, rozdíl a dvojnásobek úhlů, když:

α = 43˚ 20 ̀ ,  β = 12˚  40 ̀ ( víš, že 1˚ = 60 ̀ )

α  + β =

α – β =

2.α =

2.β =

Znaménko  ̊ a ̀ najdeš tak, že klikneš na vložit a vpravo nahoru je symbol ten 
rozklikneš a budeš hledat znaménko ̊ nebo ̀. Kdyš ti to nepůjde, tak piš celé slovo, napr.

20 stupňů 45 minut.



ANGLICKÝ JAZYK

Chtěla bych Vám všem poděkovat za spolupráci v hodinách aj a popřát Vám hodně zdraví a 
úspěchů. Od příštího týdne Vám bude posílat úkoly již nová paní učitelka paní Veronika 
Chalupová, proto úkoly od příštího týdne posílejte na nový email 
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz 

 Do 30.6. splňte 200 bodů v duolingu

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

Vyplň pracovní list „NAUKA O SLOVĚ“ a pošli jej zpět do 30. 4. ke kontrole a zhodnocení 
na e-mil: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz . Pracovní list je zaměřený na opakování 
učiva, které jsem zadávala přes e-mail. Při jeho vyplňování můžeš použít „gramatická 
pravidla“ i učebnici.

Literatura:

V čítance na str. 165 přečti ukázku Karel Nový: Rybaříci na Modré zátoce a do sešitu na 
literaturu písemně vypracuj odpovědi na otázky pod textem

ZEMĚPIS

1-zopakovat si učivo:
HOSPODÁŘSTVÍ NA ZEMI – SLUŽBY 
a OCEÁNY A SVĚTADÍLY, STÁTY SVĚTA
2-přečíst v učebnici stranu 6 až 8 – Afrika, povrch a vodstvo
3-opsat stručné poznámky AFRIKA-POVRCH, AFRIKA-VODSTVO a ZEMĚPISNÉ 
POJMY K UKAZOVÁNÍ – poznámky níže 
4-ATLAS – obecně zeměpisná mapa světa (fyzická mapa) Afriky – najít a umět ukazovat 
zeměpisné pojmy – viz níže

Poznámky do sešitů:
AFRIKA

-ROZLOHA – 30,3 mil. km2
-ČLENITOST – POMĚRNĚ MALÁ

mailto:pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz
mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


AFRIKA-POVRCH

-PŘEVAŽUJÍ NÁHORNÍ PLOŠINY, PÁNVE, POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ
-POUŠŤ SAHARU LEMUJE NA JIHU PÁS VELICE CHUDÝCH ZEMÍ 
A NEHOSTINNÝCH PODMÍNEK = SAHEL, ROZŠÍŘUJÍ SE ZDE POUŠTĚ (DESERTIFIKACE = 
rozšiřování pouští)
-POHOŘÍ – TEKTONICKÉHO PŮVODU
-NEJVYŠŠÍ VRCHOL AFRIKY SE NACHÁZÍ VE VÝCHODOAFRICKÉ VYSOČINĚ V MASIVU
KILIMANDŽÁRO – VRCHOL UHURU 5.895 m n. m.
-AFRIKA JE MÍSTEM AKTIVNÍHO POHYBU LITOSFÉRICKÝCH DESEK SMĚREM OD SEBE 
– VZNIKAJÍ PŘÍKOPOVÉ PROPADLINY = VELKÁ PŘÍKOPOVÁ PROPADLINA – VELKÝ 
VÝSKYT JEZER TEKTONICKÉHO PŮVODU

AFRIKA-VODSTVO

-NEJDELŠÍ ŘEKA – NIL:

 PROTÉKÁ VIKTORIINÝM JEZEREM (=UKEREVE) – NEJVĚTŠÍM AFRICKÝM 
JEZEREM

 ASUÁNSKÁ PŘEHRADA S VODNÍ ELEKTRÁRNOU + RYBOLOV a REKREACE, HL. 
ÚČEL – OCHRANA PŘED POVODNĚMI A VYUŽITÍ VODY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

-NEJVODNATĚJŠÍ ŘEKA – KONGO – DEŠTNÝ PRALES
-ŘEKA NIGER
-ŘEKA ZAMBEZI – VIKTORIINY VODOPÁDY
-ŘEKA ORANGE [orindž]
-ŘEKY, KTERÉ V OBDOBÍ SUCHA ZCELA VYSYCHAJÍ = tzv. VÁDÍ
-NEJVÍCE JEZER – VE VÝCHODOAFRICKÉ PŘÍKOPOVÉ PROPADLINĚ – HL. PŮVOD 
TEKTONICKÝ – NEJHLUBŠÍ j. TANGANIKA A j. MALAWI (=NASA)

ZEMĚPISNÉ POJMY K     UKAZOVÁNÍ:  
-Ostrovy: Madagaskar
-Oceány a moře: Atlantský oceán, Indický oceán, Rudé moře, Středozemní moře
-Zálivy: Guinejský [gvinejský]
-Průlivy: Gibraltarský [džibraltarský]
-Průplav: Suezský
-Pohoří: Atlas, Adamauské pohoří, Dračí hory, Etiopská vysočina, Východoafrická vysočina – masiv 
Kilimandžáro – vrchol Uhuru (5.895 m n. m.)
-Pánve: Čadská, Konžská
-Pouště, polopouště: Sahara, Kalahari, Namib
-Řeky: Nil [nyl], Kongo (=Zair), Niger [nyger], Zambezi, Orange
-Jezera: Malawi, Viktoriino (=Ukerewe), Tanganika [tanganyka]
-Východoafrická příkopová propadlina
-Assalská proláklina (-173 m n. m., tedy 173 metrů pod mořem)



DĚJEPIS 

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

Do 30.4.2020 běží stará práce, ale uvádím nové zadání, abyste si mohli včas vybrat téma.

Nové zadání z     dějepisu, úvod:  

 Historie… je to, co se stalo, a to například před minutou, hodinou nebo včera.

 Historická událost… je něco, co významně ovlivnilo dějiny, co významně ovlivnilo 
vývoj světa.

 Historická osobnost… je někdo, kdo vykonal něco záslužného, objevného, něco, co 
ovlivnilo dějiny, posunulo je to jiným směrem. Je to také někdo, kdo se zapsal do historie 
výjimečnými znalostmi a schopnostmi, a to v oblasti vědy, techniky, sportu, umění apod.

 Historická událost není to, jestli včera někdo hrál na plejstejšnu nějakou hru a například 
prohrál…

Nový úkol tedy zní:

a) Vyberte si z historie jakoukoliv historickou událost nebo historickou osobnost a udělejte o
této události nebo osobnosti power pointovou prezentaci na 15-20 snímků. K tomu 
vypracujte ve Wordu pracovní list, kde o této události nebo osobnosti položíte 6 -10 
otázek, které případný posluchač vypracuje a nebo zodpoví na základě té prezentace. 
Otázky položte jako kvíz. To znamená, bude tam nabídka odpovědí a jenom jedna bude 
správná.

b) Vybrané téma nesmí být ze současných hodin dějepisu, tj. z učiva 7.  a 8. třídy, které se 
probírá v současném školním roce 2019-2020.

c) Vybrané téma může být z dějepisu 6. a 9. třídy.

d) Prezentace a pracovní listy zašlete na moji emailovou adresu nejpozději do 5.6.2020.

e) Jak téma zpracujete, záleží jenom na vás, ale abych vám to uznal, tak to musí mít alespoň 
nějakou základní úroveň. Nesmí to být chudé ani přeplácané, musí to vystihnout podstatu 
věci, musí to být fakticky správně, musí to být zajímavé, pestré, graficky dobře a pěkně 
zpracované, používejte fotografie, mapy apod. Nepřekračujte počet 15-20 snímků a to 
proto, abyste se učili vystihnout podstatu věci.

f) Nikdo nesmí mít stejné téma, každý musí mít své, originální téma.

g) Kdo nemá přístup k Power Pointu, zpracuje zadané téma ve Wordu nebo například v Libre
Office, který lze volně stáhnout.

h) Kdo nemá počítač, zpracuje téma ručně.

i) Vybraná témata mi oznámíte emailem a začnete na nich pracovat, až vám je 
odsouhlasím. Jde o to, že dva žáci si mohou náhodně vybrat stejné téma a tomu se tím 
zabrání. Kdo tedy pošle návrh na téma jako první, dané téma získá. Rozhodovat to bude 
ukázaný čas doručení v emailu. Jenom znovu opakuji, že si můžete zvolit vlastní téma. 



Pokud by si někdo nevěděl rady, tak pro představu uvádím níže některá témata. Z     nich   
si můžete také samozřejmě vybrat:

1. Emil Zátopek, český atlet

2. Věra Čáslavská, česká gymnastka, hvězda dvou olympiád

3. Josef Masopust, český fotbalista, první český držitel Zlatého míče

4. Jarmila Kratochvílová, atletka, souvislosti, jaká byla doba, jak se trénovalo, jak pomáhali 
lékaři…

5. Jesse Owens, americký atlet, hvězda olympijských her 1936, kterému Hitler údajně podal 
ruku až v zákulisí

6. Bob Beamon a jeho skok do 21. století, kdy a kde se to odehrálo, kdo a kdy tento skok 
překonal atd.

7. Pelé, údajně nejlepší a nejslavnější fotbalista všech dob

8. Československá a později Česká fotbalová reprezentace od prvního zápasu až do 
současnosti, úspěchy a neúspěchy

9. Československá a později Česká hokejová reprezentace od prvního zápasu až do 
současnosti, úspěchy a neúspěchy

10. Sokol, česká tělovýchovná organizace, historie a současnost

11. Olympijské hry v Moskvě 1980 a jejich bojkot ze strany západních států, důvody, průběh, 
jak uspěli českoslovenští sportovci, jak se komunistické země zachovaly následně…

12. Olympijské hry v Mnichově v roce 1972 a atentát na izraelské sportovce

13. Korejská válka 1950-1953, role USA, OSN, Číny a SSSR

14. Vietnamská válka 1955-1975, role USA, Francie, Číny, SSSR

15. Karibská krize 1962 a hrozba III. světové války

16. Okupace Československa v roce 1968, důvody, průběh, důsledky

17. Okupace Maďarska v roce 1956, důvody, průběh, důsledky

18. Berlínská zeď, vznik, důvody, okolnosti, příběhy, pád zdi

19. Objev penicilinu a vše, co s tím souvisí, jak to bylo před objevem apod.

20. Otto Wichterle, světově proslulý český vynálezce kontaktních čoček

21. Václav Havel, dramatik, disident, vězeň, politik, prezident, jeho život

22. Revoluce 17.11. 1989 v Československu a následující devadesátá léta, která se někdy 
nazývají „divoký východ“. Je potřeba začít mnoho let před revolucí a najít důvody, proč 
k tomu nakonec došlo. Popsat rozčarování v devadesátých letech, příčiny, důvody. 
Rozdělení Československa…

23. Karel Gott, nejpopulárnější český zpěvák

24. Beatles, nejpopulárnější hudební skupina

25. Dobytí Měsíce Američany v roce 1969

26. Atentát na J.F. Kennedyho a Roberta Kennedyho

27. Rasismus v USA ještě v 60. letech 20. století



28. První použití jaderných bomb v historii lidstva, Hirošima, Nagasaki

29. Vítězství komunistů v Číně, Mao Ce-tung, Čankajšek, občanská válka, velký skok, 
hladomor, kulturní revoluce a jejich výsledky a počty mrtvých, proč vzniknul Taiwan…

30. Španělská chřipka v roce 1918-1920, velice aktuální téma

31. Egyptská říše

32. Starý Řím od založení až do roku 476

33. Staré Řecko

34. Inkové v Jižní Americe

35. Aztékové ve Střední Americe

To jsou jenom mé návrhy, které můžete použít nebo které mohou sloužit jako inspirace. 
Nebojte se zpracovat to, co vás zajímá a k čemu máte nějaký vztah. Na té první prezentaci jste
ukázali, že to umíte.

Některá témata jsou bohatá na informace, tam musíte umět vybrat to důležité a některá témata
jsou chudší a i tam musíte vybrat to důležité a podstatné, ale musíte zapojit i souvislosti, jako 
například téma Bob Beamon, k tomu se přidá mexická olympiáda 1968 a co tam bylo 
zajímavé a jak si vedli naši sportovci apod. 

Zpracoval: Valchář Pavel, 21.4.2020

FYZIKA

Zadání domácích úkolů pro období 27.4. – 7.5.2020

Převody jednotek DÉLKY:

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

Pracovní list F6-01 Písemka,   Převod jednotek délky  , 6. třída  

Pracovní list vytiskněte a vyplňte ručně, ne na počítači. Toto platí i pro všechny předchozí 
pracovní listy z fyziky.

Pracovní list podepište doprava nahoru – jméno, třída, datum.

Tento pracovní list i všechny předchozí nějakým způsobem digitalizujte:



 Naskenovat
 Vyfotit mobilem

Všechny vypracované a digitalizované pracovní listy, které jste vypracovali od začátku 
výluky, mi potom zašlete na moji emailovou adresu…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz…
abych to mohl zkontrolovat, že doma pracujete.

Využijte této příležitosti a neopisujte to od spolužáků. Umět převod jednotek je pro celý život 
velice důležité a nyní máte možnost, jak se to pohodlně naučit.

Zpracoval: Valchář Pavel, 21.4.2020

OBČANSKÁ VÝCHOVA

SVĚT KOLEM NÁS – OCHRANA OBYVATEL ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

- učebnice str. 59 – 61 - přečíst 
- přepsat následující poznámky do sešitu

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

- škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo 
havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí

- např. povodeň, požár, zemětřesení, vichřice, epidemie, sněhová kalamita, dopravní 
nehoda…

VAROVNÝ SIGNÁL „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

- vyhlašuje se ve všech případech, kdy může dojít, nebo již došlo ke vzniku mimořádné 
události

- kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, třikrát za sebou v tříminutových intervalech

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS)

- zajišťuje nepřetržitou pohotovost při vzniku mimořádné události

ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS

- hasičský záchranný sbor ČR
- jednotky požární ochrany
- policie ČR
- zdravotnická záchranná služba



RODINNÁ VÝCHOVA

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

 učebnice str. 96-97 – přečíst 

 učebnice str. 97 – pokus se najít názvy rostlin, které najdeš v pravém sloupci učebnice

PŘÍRODOPIS

Učebnice str. 106 HVĚZDNICOVITÉ, uč. str. 106 vypsat zástupce a naučit



Pracovní list: NAUKA O SLOVĚ

1. Se kterým pádem se pojí:

a) předložka  „z“ –

uveď příklad:

b) předložka  „s“ – 

uveď příklad:

2. Co je odvozování?

3. K těmto slovům uveď slova základová:

pokladník:

lékařka:

koupaliště:

struhadlo:

vodstvo:

smetiště:

4. Napiš 6 příbuzných slov ke slovu ŠKOLA:

5. Napiš 3 typy rozboru slova:

6. Tato slova rozděl na předponu, kořen, příponu, koncovku: (každé slovo nemusí mít 

všechny části)

slovo předpona kořen přípona koncovka

proměněný

zázemí

zpěvák

7. K jakým změnám samohlásek může docházet při odvozování? U každého typu vždy 

uveď příklad:



F6-01 Písemka Převody délkových jednotek, 6.tř.

1 3,5 km m 259cm m

2 1,3 km m 8 569cm m

3 750m km 0,35cm mm

4 321cm m 22cm m

5 45cm m 555cm m

6 28dm m 0,25cm mm

7 7dm cm 1cm dm

8 659mm m 1dm mm

9 26mm cm 1km dm

10 32cm mm 1000m km

11 25m cm 10 000cm m

12 500m dm 100 000mm m

13 820mm cm 5 000mm cm

14 401mm dm 25dm cm

15 3m mm 1dm m

16 5,2m cm 2dm cm

17 6,8m dm 85cm m

18 11,8m cm 62mm dm

19 100cm mm 100mm cm

20 100cm dm 100mm m

21 100cm m 100mm dm

22 100cm km 690cm m

23 260mm dm 25km m

24 260mm cm 1km m

25 260mm m 0,8km m
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