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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník 

TÝDEN 19.10. – 23.10.2020

DĚJEPIS – 6. a 7. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 19.10.2020

1. Vypracujte v Power Pointu vybrané a schválené téma z Dějepisu 6.

2. Téma zpracujte do Power Pointové prezentace, která bude mít 12-18 snímků. Termín 
určíme později.

3. 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.

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

5. Práce budu známkovat.

6. Svoji práci budete také přednášet před třídou jako referát.

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.

Hotovou prezentaci zasílejte na můj školní email, a pokud to bude mít velký objem, větší než 
10 MB, použijte k zaslání www.uschovna.cz, protože přes email by to nemuselo projít. Pokud
nedostanete ode mne potvrzení, že jsem prezentaci dostal, tak to pravděpodobně nedošlo a 
musíte to napravit a poslat to tak, abych to dostal.

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

FYZIKA – 6. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 19.10. – 23.10.2020

Proveďte převod na jiné jednotky:

U5.74-12. Převeď na stejné jednotky a pak vypočítej:

2 cm 5 mm + 47 mm = 25 mm + 47 mm = 
32 cm + 81 mm = mm + mm = 
6 dm 8 cm + 24 cm = cm + cm = 
4 m 60 cm + 2 m 48 cm = cm + cm = 
8 m 45 cm – 126 cm = cm – cm = 
5 m 4 dm – 32 dm = dm – dm = 
7 dm 9 cm – 54 cm = cm – cm = 
34 dm 6 cm – 25 cm = cm – cm =  

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

http://www.uschovna.cz/


Digitalizací je myšleno:
1. Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email
2. Výpočty naskenovat a poslat na email
3. Nebo se domluvíme na jiné formě předávání výsledků, a to podle vašich možností

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

Angličtina 

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

ČESKÝ JAZYK

Téma: PROČVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN 

Přečtěte si žluté odstavce v učebnici na str. 60 – 61

Projděte si cv. 60/1, 61/3, 62/5

Vyplňte pracovní list, na určování podstatných jmen, naskenujte ho nebo vyfoťte a 
pošlete mi ho do konce týdne na email: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz

Písemně do školních sešitů napište cv. 65/2 a) – je na opakování pravopisu, zkontroluji ho, 
až budeme ve škole.

Občanská výchova-Téma: rodinné vztahy

DU – Prosím o vytvoření rodokmenu své rodiny.

Svou práci mi zašlete na můj email. Děkuji.

 Dvořáková Jana

. MATIKA – 6. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 19.10. – 23.10.2020

Vypočtěte následující příklady písemně:

1) 58 · 63 = 
2) 712 · 84 = 
3) 783 · 302 = 
4) 68 · 5 004 = 
5) 300 001 · 101 = 



6) 47 · 9 999 = 
7) 8 888 · 8 888 = 
8) 5 678 · 6 789 = 
9) 536 · 201 = 

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Digitalizací je myšleno:
1. Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email
2. Výpočty naskenovat a poslat na email
3. Nebo se domluvíme na jiné formě předávání výsledků, a to podle vašich možností

Zpracoval: Valchář Pavel, 15.10.2020

PŘÍRODOPIS

Úkoly z biologie zoologie str. 26 přečíst ploštěnci a nakreslit do sešitu a popsat ploštěnku. 
Úkoly z přírodopisu uč. str. 27 motolice přečíst a nakresli do sešitu tasemnici bezbrannou na 
str.  28. Do sešitu napsat zápisek  s h r n u t i  ploštěnců. 




