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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník

TÝDEN 25. 05. – 29. 05. 2020

MATEMATIKA

Aritmetika:

Vypočítej:

6 . 2,4 + 1,6 . 6 = (nezapomeň nejdřív násobíme a pak sečteme)
10 . 0,4 . 0,5 =
58 . 5,6 =
4,3 . 17,35 =

Malé opakování:    (všechno se dá zpaměti)

201 . 1 = 0,6 . 1 = 58,203 . 1 =
40,1 . 0 = 23  : 1 = 23,5 : 1 =
17 : 17 = 17,5 : 17,5 = 23,5 : 0 =                         (tady  
pozor!, nedej se nachytat)

Geometrie:

Učili jsme se, že součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180˚,   α + β + γ = 180˚
tedy   např.  α = 180˚ - (β + γ)

Př. Známe velikosti dvou vnitřních úhlů trojúhelníku. Vypočítej velikost třetího vnitřního 
úhlu.         

1.  α  = 70˚         β = 40˚          γ = ?
2.  α = ?              β = 105˚        γ = 23˚
3.  α = 17˚ 20̛      β = ?             γ = 62˚ 40̛

nezapomeň   1˚ = 60̛



ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:

Nové téma PŘEDMĚT – str. 118 – 120

Přečíst žlutý odstavec na str. 118 – rozvíjející větné členy, grafické znázornění předmětu na 
str. 119 a žlutý odstavec na str. 119

Zapsat si do gramatických pravidel:

Předmět (PT)
= rozvíjející větný člen
- ptáme se na něj všemi pádovými otázkami, kromě 1. pádu 
- rozvíjí sloveso nebo přídavné jméno
-příklad na předmět si opište z grafického znázornění v učebnici na str. 119

Vyzkoušejte si cv. 119/1, 120/2, 120/3 (na podmět se ptáme kdo, co?, na předmět ostatními 
pádovými otázkami) a cv. 120/4

Literatura:

V čítance na str. 123 si přečti ukázku Miloš Macourek: Jak Mach a Šebestová udělali 
z pana Kolouška žáka Leonarda da Vinci a zkus si odpovědět na otázky pod textem.

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
mnoho z vás chválím za rychlost a provedení předchozího úkolu – vocabulary. Bohužel
někteří nepracují nebo úkoly neposílají v termínech (bez vysvětlení). Zkuste prosím napravit,
aby se nemnožily „N“ (=nezpracováno/nedodáno) u vašich jmen. Většina z vás spolupracuje
výborně a vám se množí „+“ plusy.

V přiloženém dokumentu vám zasílám *GRAMMAR* - úkoly, kde si gramatiku procvičíte.
Mělo by to být pro Vás opakování. Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.  
Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  31.  5.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


ZEMĚPIS

1-zopakovat si učivo:
AFRIKA-OBYVATELSTVO A KULTURA, AFRIKA-ZEMĚDĚLSTVÍ
2-přečíst v učebnici stranu 15 až 16 – Afrika – průmysl a problémy současné Afriky
3-ATLAS-používat mapy v atlasu: Afrika – fyzická mapa, Afrika – politická mapa a Afrika – 
hospodářství 
4-opsat stručné poznámky AFRIKA-PRŮMYSL A SLUŽBY, PROBLÉMY SOUČASNÉ 
AFRIKY - poznámky níže 
5-ATLAS – obecně zeměpisná mapa světa (fyzická mapa) Afriky – procvičovat ukazování 
zeměpisných pojmů +umět ukazovat státy a města vyskytující se v     poznámkách do sešitů  
– viz níže

Poznámky do sešitů:

AFRIKA-PRŮMYSL A SLUŽBY
-BOHATÁ NA ZDROJE NEROSTNÝCH SUROVIN – PŘEDEVŠÍM VÝVOZ 
V NEZPRACOVANÉM STAVU
-PRŮMYSLOVÁ CENTRA – PŘEDEVŠÍM PŘI POBŘEŽÍ A V HLAVNÍCH MĚSTECH
-CHYBÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

-TĚŽBA:
-ROPA A ZEMNÍ PLYN – GUINEJSKÝ ZÁLIV, LIBYE, EGYPT, ALŽÍRSKO 
-DIAMANTY, ZLATO, URAN, ČERNÉ UHLÍ, PLATINA, BAREVNÉ KOVY – 
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
-FOSFÁTY (k výrobě průmyslových hnojiv) – STÁTY SEVERNÍ AFRIKY (ALŽÍRSKO, 
MAROKO)
-TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES – KÁCEN A VYPALOVÁN – TĚŽBA SUROVIN -BAUXIT (k 
výrobě hliníku) A TĚŽBA -VZÁCNÉ DŘEVINY (EBEN, MAHAGON)
-RUDY BAREVNÝCH KOVŮ – tzv. MĚDĚNÝ PÁS – OD JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY NA 
SEVER

-EXPORTNÍ PŘÍSTAVY SUROVIN (export = vývoz) – ALEXANDRIA (EGYPT), CASABLANCA
(MAROKO), KAPSKÉ MĚSTO (JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA)

SLUŽBY
-NÍZKÁ ÚROVEŇ
-CHYBÍ DOPRAVNÍ PROPOJENÍ jednotlivých zemí
-ZASTARALÁ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA



-NEKVALITNÍ SILNIČNÍ SÍŤ
-ŘÍČNÍ DOPRAVA – ŘEKY NIL, KONGO, NIGER

-CESTOVNÍ RUCH – TURISTICKY ZAJÍMAVÉ OBLASTI – HLAVNĚ SEVERNÍ AFRIKA 
(EGYPT, TUNISKO, MAROKO) A NÁRODNÍ PARKY (NAMIBIE, KEŇA, TANZÁNIE)

PROBLÉMY SOUČASNÉ AFRIKY
-NEDOSTATEK PITNÉ VODY, nedostatek potravin – hlad
-PYTLÁCTVÍ – lov slonů (kly) a nosorožců (rohy) x ochrana zvěře v národních parcích
-ZBRANĚ – dodávky zbraní – konflikty, nepokoje, války; k největším konfliktům dochází od roku 
2010-vlna nepokojů-Arabské jaro-revoluce v arabských státech Afriky-od Tuniska po Egypt, až do 
Asie (nespokojenost s režimem a životní situací)
-NEDOSTATEK LÉKAŘSKÉ PÉČE 

ZEMĚPISNÉ POJMY K     UKAZOVÁNÍ:  
+umět ukazovat státy a města vyskytující se v     poznámkách do sešitů  
-Ostrovy: Madagaskar
-Poloostrov: Somálský
-Oceány a moře: Atlantský oceán, Indický oceán, Rudé moře, Středozemní moře
-Zálivy: Guinejský [gvinejský], Adenský
-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, Núbijská
-Řeky: Nil [nyl], Kongo (=Zair), Niger [nyger], Zambezi, Orange
-Jezera: Malawi, Viktoriino (=Ukerewe), Tanganika [tanganyka], Čadské (Čad), Albertovo
-Východoafrická příkopová propadlina
-Assalská proláklina (-173 m n. m., tedy 173 metrů pod mořem)
-Asuánská vodní nádrž (přehradní nádrž)

DĚJEPIS

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

Úkol trvá. Zadání úkolu a podmínky viz minulá zadání pro dějepis 6. a 7. třída.

Jedná se o volné téma z historie, téměř každý si již zvolil nějaké téma, které mu vyhovuje 
nebo které by rád zpracoval, kromě níže uvedených žáků.



!!!...Budíček…!!! O nové téma ještě nepožádal a úkol ignorují…Václav, Karolína, Jan Ch., 
Jan H.

NAOPAK, pochválit musím žáky a žákyně, kde je vypracovaný úkol již zaslán i 
odsouhlasen. Jedná se o:

 Anežku
 Janu
 Sofii
 Vanesu

Zpracoval: Valchář Pavel, 19.5.2020

FYZIKA

Zadání domácích úkolů pro období 25.5. – 5.6.2020

Slovní úlohy na hustotu, hmotnost a objem, vypočítejte:

H.1. Vypočítej hustotu ledu, pokud víš, že jeho kus o objemu 700 dm3 má hmotnost 644 kg.

H.2. Jaký objem má ledová kra o hmotnosti 367 kg?

H.3. Jakou hmotnost má plný kanystr benzínu? Objem kanystru je 20 l, hmotnost prázdného

kanystru je 1 kg. Hustota benzínu je 750 kg/m3.

H.3.1. Vypočítej hmotnost vody v akváriu dlouhém 60 cm, širokém 40 cm, kde voda dosahuje
do výšky 35 cm.

H.3.2. Pětilitrová sklenice medu váží 7 000 g. Vypočítej hustotu medu. Kolikrát má med větší
hustotu, než voda?



H.4. Lze do sklenky o objemu 100 ml nalít 100 g lihu? Hustota lihu je 789 kg/m3.

H.5. Uveze nákladní auto o nosnosti 5 t písek o objemu 2,9 m3? Hustota písku je v tomto 
případě 2000 kg/m3.

H.5.1. Kolik m3 písku lze naložit na auto, jehož nosnost je 5 t? Hustota písku je v tomto 
případě 1 500 kg/m3. Proč je v tomto příkladu hustota písku jiná, než v příkladu H.5.?

H.5.2. Křemenný oblázek má objem 12 cm3 a hmotnost 30 g. Určete hustotu křemene.

H.6. Je možno do prostoru o objemu 800 m3 uskladnit brambory o hmotnosti 640 t? Hustota 
brambor je 780 kg/m3.

H.7. Vypočítej hmotnost vzduchu v hale školy o rozměrech 14 x 8 x 3 m. Uneseš tuto 
hmotnost?

H.8. Kolikrát těžší nebo lehčí, je 1 dm3 železa než 1 dm3 hliníku?

Poznámky:

Pro zjištění hustoty, pokud není uvedena, použij tabulky nebo internet.

Slovní úlohy vypočítejte do sešitu fyziky, digitalizujte například mobilním telefonem a zašlete
na moji emailovou adresu.

Zpracoval: Valchář Pavel, 19.5.2020

PS – nikdo zatím nezaslal minulý úkol…!!! Prázdniny začínají až 1.7.2020…



INFORMATIKA

EXCEL – vložení jednoduchého grafu

 níže vám posílám odkaz na video, kde je vysvětleno, jak se vkládá graf do excelu a 
jeho základní úpravy

 kdo má doma excel, vyzkouší si do excelu vložit jednoduchý graf – vytvořte si svojí 
tabulku s daty a vytvořte graf, který si pak zkuste různě upravit a měnit (názvy, barvy, 
typy grafů, atd.)

 kdo doma excel nemá, pouze se koukne na video, jak se v excelu s grafy pracuje

ODKAZ:  https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE

OBČANSKÁ VÝCHOVA

LIDSKÁ PRÁVA – SVOBODA A AUTORITA

- učebnice str. 66 – přečti si úvodní úryvek bajky

- do sešitu napiš úkoly, které jsou napsány pod úryvkem (co je myšlenkou bajky, zkus 

stručně přepsat podle svých slov do sešitu, jaký člověk by mohl být vlk a jaký pes, 

kým by si byl raději ty a proč)

RODINNÁ VÝCHOVA

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK – VZNIK ZÁVISLOSTI

 učebnice str. 101 – do sešitu doplňte věty 1. - 10. podle vašeho mínění

 do sešitu napište následující výpisky

DROGOVÁ ZÁVISLOST

- nezvladatelná, neodolatelná touha po opakovaném braní drogy
- dělíme na fyzickou a psychickou



Příčiny vzniku drogové závislosti

- touha po příjemných pocitech
- zvědavost, experiment
- zahánění nudy
- vliv party, snaha zapadnout
- snaha vyhnout se starostem, problémům

Důsledky drogové závislosti

- Zdravotní - chátrání organismu, vyhubnutí, riziko infekčních chorob, poškození jater,
ledvin, nervové soustavy

- Psychické - extrémní citové prožitky, zhoršení koncentrace a poruchy paměti, 
neschopnost aktivity nebo naopak extrémní nabuzení, halucinace, bludy, nepřiměřené 
emoce

- Sociální - neplnění povinností, absence ve škole (v zaměstnání), pokles výkonu a 
schopností, ztráta přátel, ničení rodiny

- Finanční – půjčky, krádeže

PŘÍRODOPIS

1.Které obilniny se u nás pěstují?
2.Jaký je rozdíl mezi psárkou a bojínkem?
 
Vyber jeden ekosystém les, louky a pastviny, břehy rybníků a potoků,
společenstva vytvořené člověkem pole, sady, parky a do vybraného ekosystému doplň, které 
rostliny flora  se vyskytují na daném území.
Může ti pomoci učebnice 122, 123.



GRAMMAR IN USE

1. Write am, is or are.
    Napište: am, is nebo are.

1. The weather ________ nice today. 5. Look! There _______Helen.

2. I ________ not rich. 6. My brother and I ______ good tennis players.

3. This bag ________ heavy. 7. Emily ______ at home. Her children _____ at school.

4. These bags ________ heavy. 8. I ______ a taxi driver. My sister ______ a nurse.

2. Complete the sentences.
    Doplňte věty: I am, you are, he/she is, they
are…

1. Steve is ill. _______in bed.

2. I´m not hungry, but ______ thirsty.

3. Mr. Thomas is a very old man.  ________98.

4. These chairs aren´t beautiful, but _______ comfortable.

5. The weather is nice today. _______ warm and sunny.

6. “_______ late.” “No, I´m not. I´m early!”

3. Write true sentences, positive or negative. Use is/isn´t or are/aren´t.
    Napište věty dle pravdivosti – pozitivní/negativní. Použijte is/isn´t nebo are/aren´t.

1. (it / hot today) _____________________________

2. (it / windy today) _____________________________

3. (my hands / cold) _____________________________

4. (Brazil / a very big country) ______________________________

5. (diamonds / cheap) ______________________________

6. (Toronto / in the US) ______________________________

Use I´m/I´m not.
Použijte I´m/I´m not. Napište věty o sobě.

7. (tired) ________________________________

8. (hungry) ________________________________

9. (a good swimmer) ________________________________

10. (interested in football) ________________________________ 



____________________ your parents?

____________________ the bus stop?

____________________ your children?

___________________ these oranges?

_______________your favourite sport?

______________the man in this photo?

__________________ your new shoes?

4. Find the right answers for the questions.
    Najdi správné odpovědi na otázky a spoj 1-9 s písmeny a-i.

5. Make questions with these words.
   Udělejte otázky z těchto slov.

1. (is / at home / your mother) __________________________________________

2. (your parents / are/ well) ____________________________________________

3. (interesting / is / your job) ___________________________________________

4. (the shops / are /open today) __________________________________________

5. (from / where / you / are) _____________________________________________

6. (interested in sport / you / are) _________________________________________

7. (is / near here / the station) ____________________________________________

6. Complete the questions. Use What … / Who …/ Where …/ How …
    Utvořte otázky. Použijte What…/ Who … / Where …/ How …+ is/are

1. ____

2. ____

3. ____

4. ____

5. ____

6. ____

7. ____

8. ____

9. ____

A. London.

B. No, I´m not.

C. Yes, you are.

D. My sister.

E. Black.

F. No, it´s black.

G. In your bag.

H. No, she´s American.

I. Very well.

1. Where´s  the camera?

2. Is your car blue?

3. Is Kate from London?

4. Am I late?

5. Where´s  Amy from?

6. What colour is your bag?

7. Are you hungry?

8. How is George?

9. Who´s that woman?

Doplnit případně o: old, colour, much.

They´re very well.

At the end of the street.

Five, six and ten.

£ 1.50 a kilo

Skiing.

That´s my father.

Black.


