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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník

TÝDEN 15. 06. – 19. 06. 2020

MATEMATIKA

Aritmetika:

1. Zapiš desetinným číslem v uvedených jednotkách:

Např. 3 m 7 dm 9 cm = 37,9 dm    ( víme, že:  3m = 30 dm, 7 dm = 7 dm, 9 cm = 
0,9 dm)
2 km 585 m =      …………..  km

            4 m 6 dm 8 cm = …………..m
12 m 5 cm =   ……………m
3 dm 8 cm 7 mm =   ……….cm
1 dm 9 mm =   …………cm
8 dm 3 cm 2 mm =  …………..dm
1 m 2 cm 6 mm =   ………….mm
3 m 5 dm 4 cm = …………m

2. Doplň správné jednotky:

Např.   0,010 5 m² =  105 cm²

0,576 m² = 57,6……… 4,305 ha = 430,5……….
2350 m² = 0,235……… 2,576 m² = 25 760……..
3 070 cm² = 0,307…….. 0,003 58 km² = 3 580………
0,052 4 m² = 524……… 17 650 m² = 1,765 …………

Geometrie:

3. Vypočítej  součet  i rozdíl úhlů:   (1º = 60´)
48º 49´ + 15º 21´ =   90º - 49º 37´ =
152º 31´ + 73º 19´ = 145º 39´ - 67º 38´ =
70º + 32º 19´ = 138º 8´ - 99º 12´ =

4. Vypočítej dvojnásobek úhlů α, β:
α = 20º 56´ 2.α =  
β  = 87º 20´ 2.β =



ČESKÝ JAZYK

- úkol prodloužen na další týden 15. -19. 6. 

Mluvnice:

Nové téma PŘÍVLASTEK – str. 125 – 128. Přečtete si hlavně příklady grafického zápisu a 
žluté odstavce na těchto stranách.

Zapsat si do gramatických pravidel:

Přívlastek (PK)
= rozvíjející větný člen
- rozvíjí podstatné jméno nebo zájmeno
Druhy:

1. Shodný (s) 
– shoduje se v rodě čísle a pádě, to znamená, že se skloňuje společně s podstatným jménem ke
kterému patří (1. p. dřevěný dům, 2. p. dřevěného domu, 3. p. dřevěnému domu….)
- ptáme se na něj: jaký, který, čí
- většinou stojí před podstatným jménem ke kterému patří

2. Neshodný (n)
- neshoduje se v rodě, čísle a pádě, to znamená, že při skloňování zůstává stále ve stejném 
tvaru (1. p. dům ze dřeva, 2. p. domu ze dřeva, 3. p. domu ze dřeva…)
- ptáme se na něj: jakoukoliv otázkou
- většinou stojí za podstatným jménem ke kterému patří
 
Projděte si cv. 126/1, 2, 3 

Kdo se nebude účastnit aktivit ve škole, tak vypracuje písemně cvičení:
127/5 – pokuste se o grafický zápis vět
127/6
128/7
Cvičení mi pošlete do konce týdne na e-mail: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz
Napište je buď ve Wordu a pošlete jako přílohu, nebo v ruce a pak naskenujte nebo vyfoťte.

Kdo bude chodit do školy, nemusí posílat nic, budeme probírat tato cvičení společně.

Literatura:

V čítance na str. 197 si přečti úvod k nové kapitole: Divadlo a film a ukázku na str. 199 
Josef Skupa: Hurvínek se učí příslovím. Vyzkoušej si otázky pod textem.
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ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
vím, že se blíží prázdniny, ale pojďme ještě společně zapracovat na angličtině. Ti žáci, kteří
chodí do školy, se na úkol podívají a mohou si předpřipravit doma s tím, že si ho přinesou do
hodiny nebo ho budou dělat přímo v hodině. Ti žáci, kteří se učí z domova, úkoly vypracují a
zašlou mně na e-mail – zavedený systém zůstává.

 V přiloženém dokumentu vám zasílám *READING* - pochopení textu v anglickém
jazyce  a  cvičení,  která  navazují  na  text.  Instrukce,  jak  vyplnit  cvičení,  najdete
v pracovním listě.      

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  21.  6.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ZEMĚPIS

1-zopakovat si učivo:
AFRIKA - SAHEL A STŘEDNÍ AFRIKA
2-přečíst v učebnici stranu 24 až 28 – Východní Afrika a Jižní Afrika
3-ATLAS-používat mapy v atlasu: Afrika – fyzická mapa, Afrika – politická mapa, Afrika – 
hospodářství a Afrika – zemědělství 
4-opsat stručné poznámky VÝCHODNÍ AFRIKA, JIŽNÍ AFRIKA - 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:

VÝCHODNÍ AFRIKA
-ODDĚLUJE JI VELKÁ PŘÍKOPOVÁ PROPADLINA – 11 STÁTŮ: Etiopie (Addis Abeba), 
Džibutsko, Somálsko, Keňa (Nairobi), Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Malawi, Mosambik, 
Komory

-PŘÍRODNÍ PODMÍNKY:
VELMI ČLENITÁ
DOSTATEK SRÁŽEK NA ZÁPADNÍCH SVAZÍCH – VHODNÉ PODMÍNKY PRO 
ZEMĚDĚLSTVÍ
-OBYVATELSTVO:
NEGROIDNÍ RASA
HLAVNÍ PROBLÉMY – CHUDOBA, NEGRAMOTNOST, NEDOSTATEČNÁ LÉKAŘSKÁ 
PÉČE, VYSOKÁ KOJENECKÁ ÚMRTNOST
CELÁ OBLAST (mimo Tanzánie) JE POLITICKY NESTABILNÍ
-HOSPODÁŘSTVÍ:
ZEMĚDĚLSTVÍ – DOMINUJE EXPORT – KÁVA, ČAJ, BANÁNY, BAVLNA
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PRŮMYSL NENÍ ROZVINUTÝ – ZPRACOVÁVÁ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY
POTENCIÁL V TĚŽBĚ (možnosti těžby - málo využívány)
VÝZNAMNÝ PŘÍJEM – TURISMUS (CESTOVNÍ RUCH – MNOHO TURISTICKÝCH 
ZAJÍMAVOSTÍ, SAFARI A „NELEGÁLNÍ LOV“) A ZAHRANIČNÍ OBCHOD

JIŽNÍ AFRIKA
-EKONOMICKY VYSPĚLEJŠÍ, ALE I TAK MAJÍ MNOHO PROBLÉMŮ – NESTABILNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE A KRIMINALITA, BOJ S HLADEM, CHUDOBOU A NEMOCEMI
-12 STÁTŮ: Angola, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Botswana, Jihoafrická republika (Pretoria a 
Kapské Město), Lesotho, Svazijsko, Madagaskar, Réunion, Mauricius, Seychely

-PŘÍRODNÍ PODMÍNKY:
SEVER – SAVANY, JIH – POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ (Kalahari a Namib)
DRAČÍ HORY, ŘEKA ZAMBEZI – VIKTORIINY VODOPÁDY, ŘEKY – LIMPOPO A ORANGE
PODNEBÍ – TROPICKÉ AŽ SUCHÉ SUBTROPICKÉ
-OBYVATELSTVO:
VLIV KOLONIZACE – EUROPOIDNÍ RASA (27 % obyvatel), NEGROIDNÍ RASA
VÝZNAMNÉ DOMORODÉ KMENY KŘOVÁKŮ (sever oblasti), ZULŮ (Jihoafrická republika) A 
MALGAŠŮ (Madagaskar)
VĚTŠINA ZEMÍ BOJUJE S HLADOMORY A NEMOCEMI, ZNAČNÉ ROZŠÍŘENÍ NEMOCI 
AIDS
-HOSPODÁŘSTVÍ:
ORIENTACE NA TĚŽBU – ZLATO, DIAMANTY, ROPA, URAN, PLATINA, ŽELEZNÁ RUDA, 
UHLÍ 
ORIENTACE NA ZEMĚDĚLSTVÍ PRO EXPORT
PĚSTUJE SE – VINNÁ RÉVA, CITRUSY, KUKUŘICE, SLADKÉ BRAMBORY, PŠENICE, PALMA 
OLEJNÁ, TABÁK
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA ROZVIJÍ I PRŮMYSL
CESTOVNÍ RUCH – SAFARI, NÁVŠTĚVY DOMORODÝCH KMENŮ

EKONOMICKY NEJSILNĚJŠÍ ZEMĚ AFRIKY – JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA:
20% EKONOMIKY AFRIKY
1994 ZRUŠILA APARTHEID („bílá menšina“ zvýhodňována) – první černošský prezident NELSON 
MANDELA
VYSOKÁ KRIMINALITA

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 je prodloužen do 19.6.2020. Zadání úkolu a podmínky viz minulá zadání pro dějepis 6. a
7. třída.

Bohužel ještě ne všichni tento úkol splnili.

Zpracoval: Valchář Pavel, 10.6.2020

FYZIKA

Zadání domácích úkolů pro období 25.5. – 5.6.2020

Prodloužení do 19.6.2020. Mnoho žáků ještě úkol neposlalo.

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. Na každém listu uveďte jméno, třídu a datum.

Zpracoval: Valchář Pavel, 10.6.2020

PŘÍRODOPIS

-učebnice str. 128 užitkové rostliny cizích zemí - přečíst a vypsat do sešitu.

Přečíst zajímavosti z říše rostlin. Str. 129



OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zadání domácí práce pro období od 8.6. – 19.6.2020

LIDSKÁ PRÁVA – MORÁLKA A MRAVNOST

- učebnice str. 68 – 69 - přečíst

- do sešitu přepiš následující poznámky

MRAVNOST 

- rys člověka, je to chování, které odpovídá přijatým pravidlům, cílem je dobro

MORÁLKA

- zvyky a pravidla v chování lidí v dané společnosti, schopnost rozlišovat dobro a zlo a 
řídit se podle toho, je to způsob chování člověka

- dodržování morálky podléhá našemu svědomí 

Co sám nechceš, nečiň druhému.

Rozhodni, co patří pod morálku, a co je dané zákonem:

• Potkám staršího člověka a pozdravím.
• Nesmím krást.
• Pomáhám lidem, kteří to potřebují.
• Motorové vozidlo smějí řídit jen lidé, kteří mají řidičský průkaz.
• Za ublížení na zdraví jinému člověku budu potrestán.
• Nevyplazuji na kamarády jazyk.
• Chovám se zdvořile.

- úkol – učebnice str. 68 – Zamysli se, co je z daných situací správné, morální? Vše, co 
je podle tebe morální, napiš do sešitu. (situace jsou v barevných čtverečcích)

- úkol – učebnice str. 69 nahoře – zvolte pořadí lidí, v jaké dané lidi zachráníš a proč

RODINNÁ VÝCHOVA

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

 učebnice str. 114-121 – přečíst



4. What do you think? Co si myslíte? Odpovězte na otázky.

Do you prefer stories about superheroes in comics or on TV? Who’s your 
favourite superhero? Why?
What super power would you really like to have?

Superheroes

1. What’s the word?

Write the word under the pictures.
Vyberte správné slovíčko z tabulky a napište je pod obrázky.

superhe
ro

cape gadgets comic

planet rock fighting bracel
et

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    



3. True or false?

Read the fact file on the page and circle true or false for these sentences.
Na základě článku označte Pravdu nebo Lež u těchto vět.

a
.

Superheroes often have super powers. true fal
se

b
.

Some superheroes wear a mask to hide their face. true fal
se

c
.

Superman first appeared on TV in 1938. true fal
se

d
.

Wonder Woman was created before Superman. true fal
se

e
.

Robin is Batman’s sidekick. true fal
se

2. Read

Read the fact file and complete exercise 3.
Přečtěte si článek a na jeho základě udělejte cvičení 3. Použijte slovníky.



f. The first Incredible Hulk was green. true fal
se

What was the most interesting fact about superheroes? _________________________________


	Write the word under the pictures. Vyberte správné slovíčko z tabulky a napište je pod obrázky.

