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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník

TÝDEN 22. 06. – 26. 06. 2020

MATEMATIKA

Aritmetika   opakování:

Zapiš pod sebe a sečti:

27,6 + 1,245 = 2,24 + 0,14 =
0,2 + 0,34 + 0,016 = 6,321 + 5,009  = 

Vypočítej:

4,68 – (2,08 – 0,4) = 6,24 – (4,04 + 0,1) =
4,68 – 2,08 – 0,4 = 6,24 – (4,04 – 0,1) =

Vynásob:

7,3 . 23 = 27,8 . 96 =
0,21 . 3 = 53 . 0,64 =

Slovní příklad:

Jeden kilogram jablek stojí 50 Kč. Vypočítej, kolik zaplatíš za
a) 0,5 kg
b) 700 g
c) 4,6 kg

OBČANSKÁ VÝCHOVA

LIDSKÁ PRÁVA - VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV

učebnice str. 70 – přečti si zjednodušenou verzi toho, co najdeme ve Všeobecné deklaraci 
lidských práv

ČESKÝ JAZYK

Prosím o vypracování a zaslání chybějících úkolů z minulých týdnů. Pepa, Tonda, Anežka, 
Bára, Anička Patáková a Anička Kočišová mají všechny úkoly splněné. Tímto je velmi 
chválím a jsou tento týden bez práce. Pokud někdo nebude vědět, které úkoly mu zbývají 
vypracovat, ať mi napíše email.



ZEMĚPIS

1-zopakovat si učivo:
VÝCHODNÍ AFRIKA A JIŽNÍ AFRIKA
2-zopakovat si učivo o Africe – povrch, vodstvo, podnebí, přírodní krajiny, ochrana přírody, 
objevování, obyvatelstvo, zemědělství, průmysl, problémy současné Afriky – pročíst si 
poznámky
3-používat mapy v atlasu: Afrika – fyzická mapa, Afrika – politická mapa, Afrika – 
hospodářství a Afrika – zemědělství 
4- procvičovat ukazování zeměpisných pojmů - obecně zeměpisná mapa (fyzická mapa) 
Afriky

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

ti  z  Vás,  kteří  chodíte
do  školy,  se  na  úkol
podíváte  a  můžete  si
předpřipravit  doma
s tím, že si ho přinesete
do  hodiny  nebo  ho
budeme  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
*VOCABULARY* - anglická slovíčka na zopakování + nová. Pracujte se slovníky.
Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.      

Vyplňte pracovní listy a pošlete mi je prosím do 28. 6. na e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

SCHOOL   
HOLIDAYS
  COMING  SOON

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


DĚJEPIS

Zadání domácí práce pro období od 4.5. – 5.6.2020

Úkol je prodloužen do 30.6.2020. Zadání úkolu a podmínky viz minulá zadání pro dějepis 6. a
7. třída.

Bohužel ještě ne všichni tento úkol splnili.

Zpracoval: Valchář Pavel, 16.6.2020

FYZIKA

Zadání domácích úkolů pro období 25.5. – 5.6.2020

Prodloužení do 30.6.2020. Několik 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, 16.6.2020



Holiday activities

Match the word to the picture. Vyberte slova z tabulky a napište je pod správné obrázky.

    

 

    

                           

Holidays

make a sandcastle go camping pack a bag take photos

stay in a hotel ride on a rollercoaster play beach volleyball write a postcard

row a boat have a picnic snorkel go sightseeing



1. What’s the word?

Write the word under the pictures of different types of holidays.
Napište slova z tabulky pod obrázky, které znázorňují různé typy dovolené.

camping seasi
de

skii
ng

sightseeing

2. Where does it go?

What do you take for a camping holiday and beach holiday? Write these 
words in the correct group. Some words can go in both groups! Co si 
vezmete na camping a co na plážovou dovolenou? Napište slova z 
tabulky do správných sloupců. Některá slova mohou být v obou 
skupinách.

tent beach ball reading book binoculars

sun cream sleeping
bag

bucket and spade sunglasses

swimming
costume

camera walking boots beach towel

campi
ng

seasi
de



3. Write and draw!

What do you usually take on holiday? Draw items in the suitcase and write why you need them.
Co si obvykle berete na dovolenou? Nakreslete předměty do kufru a napište, proč je potřebujete.
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