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DOMÁCÍ  PŘÍPRAVA – 6. ročník 

TÝDEN 9.11. – 13.11.2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

Téma: PODSTATNÁ JMÉNA 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Mluvnické kategorie (významy) podstatných jmen 

= rod, číslo, pád vzor 

U mužského rodu určujeme ještě životnost a neživotnost: 

Neživotný – 1. a 4. pád je stejný  

1. p.  kdo, co – hrad, stroj 

2. p. vidím koho, co – hrad, stroj 

Neživotný – 1. a 4. pád je rozdílný 

1. p. kdo, co - pán, muž 

2. p. vidím koho, co – pána, muže 

 

Projděte si cv. 66/4 na pravopis 

Téma: DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMÉN – str. 68 

Projděte si žlutý odstavec na str. 68 

 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Druhy přídavných jmen 

1. Tvrdý – tři koncovky pro tři rody 

• -ý  mladý (muž) 

• -á  mladá (žena) 

• -é  mladé (dítě) 



2. Měkký – jedno zakončení pro tři rody 

• -í  jarní (den) 

• -í  jarní (noc) 

• -í  jarní (ráno) 

3. Přivlastňovací 

- někomu věc patří, je něčí 

- tvoří se od podstatných jmen označujících osoby a od vlastních jmen 

a) od podstatných jmen rodu mužského  

• -ův  otcův (sešit) 

• -ova  otcova (kniha) 

• -ovo  otcovo (křeslo) 

b) od podstatných jmen rodu ženského 

-in  matčin (sešit) 

-ina  matčina (kniha) 

-ino  matčino (křeslo) 

Pokud jsou tvořena od vlastních jmen, ponechávají si velké písmeno (Petrův sešit, Mánesův 

obraz) 

Projděte si cv. 68/1  

 

Angličtina 

- strana 20, pracovní sešit  

 

 

 

 

 

 



FYZIKA – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 9.-13.11. 2020 

 

Převeďte jednotky délky: 

 

259 cm m 

8 569 cm m 

0,35cm mm 

22 cm m 

555 cm m 

0,25cm mm 

1 cm dm 

1dm mm 

1 km dm 

1000 m km 

10 000 cm m 

100 000 mm m 

5 000 mm cm 

25 dm cm 

1dm m 

2 dm cm 

85 cm m 

62 mm dm 

100 mm cm 

100 mm m 

100 mm dm 

690 cm m 

25 km m 

1 km m 

0,8 km m 
 

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, 3.11.2020  

 

 

MATIKA – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 9.-13.11.2020 

 

Vypočtěte následující příklady: 

 

1. Určete, které číslo je největší a které nejmenší. 

A = 5 978 : (25 + 24) 

B = 6 018 : (99 – 48) 

C = 2 · 3 · 4 

 

2. Na prádelní šňůře jsou rozvěšeny 4 ručníky. Mezi každé dva maminka navěsí 4 látkové 

kapesníky. Kolik visí na šňůře kusů prádla? 

 

3. Součin čísel 27 a 23 vynásob jejich součtem. 

 

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, 3.11.2020  

 

 

 

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

 

Pro samostatnou práci platí podmínky, zaslané pro 43. týden. 

 

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 a vy abyste ode mne dostali to potvrzení o 

přijetí. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 3.11.2020  

 

 

 

 

http://www.uschovna.cz/


PŘÍRODOPIS 

 

Uč. str. 35 otázky a úkoly poslat mailem 

 

 

 

 


