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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník  

TÝDEN 14.10. – 16.10.2020 

 

 

DĚJEPIS – 6. a 7. TŘÍDA 

Zadání domácí práce pro období od 14.10. – 16.10.2020 

 

Vezměte si k ruce učebnici Dějepis pro 6. ročník základní školy, Pravěk, 

Starověk: 

 

Učebnici prolistujte a vyberte si z celého školního roku 2020-2021 jedno téma, 

které zpracujete jako referát v Power Pointu. 

Téma může být z celé učebnice, to znamená i z druhého pololetí. 

Jaké téma si vyberete, to záleží na vás. Musí se to týkat učiva 6. ročníku ZŠ. 

Vámi vybrané téma nemusí slepě kopírovat text v učebnici, ale učebnici ke 

zpracování tématu samozřejmě můžete použít. 

Téma zpracujte do Power Pointové prezentace, která bude mít 12-18 snímků. 

Termín určíme později. 

Snažte se vybrat ze zvoleného tématu to podstatné, zajímavé a důležité, proto 

omezuji ten počet snímků a je to podstata tohoto úkolu, umět vyhledat podstatné 

informace a zpracovat je. 

Používejte obrázky a snažte se i o dobrou grafickou stánku práce. 

 

Téma, které jste si vybrali mi pošlete ke schválení. To znamená, téma musíte 

vybrat tento týden 

 a do pátku to musíte poslat a mít ode mě schválené. 

 



Na zvoleném tématu začněte pracovat až ho budete mít ode mne schválené. To 

je také kvůli tomu, abyste každý měl jiné téma, takže zasílejte návrhy včas, 

abyste si mohli vybírat. 

 

Vaše návrhy mi posílejte na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz  

FYZIKA – 6. TŘÍDA 

Zadání domácí práce pro období od 14.10. – 16.10.2020 

 

Proveďte převod na jiné jednotky: 
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Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní 

email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz 

 

Digitalizací je myšleno: 

Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email 

Výpočty naskenovat a poslat na email 

Nebo se domluvíme na jiné formě předávání výsledků, a to podle vašich 

možností 

 

 

 



Zpracoval: Valchář Pavel, 13.10.2020  

 

MATIKA – 6. TŘÍDA 

Zadání domácí práce pro období od 14.10. – 16.10.2020 

 

Vypočtěte následující příklady písemně: 

 

12 563 + 456 879 =  

54 321 + 99 999 =  

101 505 – 99 876 =  

54 235 866 – 54 215 888 =  

1 254 · 556 =  

65 · 23 678 =  

33 333 · 3 333 =  

 

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní 

email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz 

 

Digitalizací je myšleno: 

Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email 

Výpočty naskenovat a poslat na email 

Nebo se domluvíme na jiné formě předávání výsledků, a to podle vašich 

možností 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 13.10.2020  



ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 

Zopakujte si podstatná jména pomnožná, hromadná a látková – v učebnici na str. 

56 - žlutý odstavec nebo podle výkladu v sešitu 

Vyplňte pracovní list, naskenujte ho nebo vyfoťte a pošlete mi ho do konce 

týdne na email:pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz 

Zopakujte si podstatná jména obecná a vlastní - v učebnici na str. 58 – žlutý 

odstavec 

Dopište výklad do gramatických pravidel: 

2) Obecná – označují jakoukoli osobu, věc – píší se s malým počátečním 

písmenem (dívka, město, země) 

Projděte si cv. 58/1, 59/4 

Písemně do školních sešitů napište cv. 59/2 – zkontroluji, až budeme ve škole. 

 

 

Anglický jazyk : 

 

- sloveso „to be,“ pracovní sešit, str. 16 – celá  

 

 

 

Občanská nauka: 

Prosím o vypracování referátu na téma : Rodina místo návratů  

 

 

 



ZEMĚPIS 6.ročník 

Urči zeměpisnou polohu – ULÁNBÁTAR (město) 

Urči zeměpisnou polohu – POOPÓ (jezero) 

Urči zeměpisnou polohu – PERTH (město) 

Urči, jaké hlavní město leží na zeměpisných souřadnicích 47° v.z.d., 19° j.z.š. 

Urči, jaké větší město leží na zeměpisných souřadnicích 150° z.z.d., 61,5° s.z.š.  

 

 

Přírodopis:                                                                                                             

Učebnice str.26 přečíst ploštěnci a nakreslit do sešitu ploštěnku s popisem.

 


