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DOMÁCÍ  PŘÍPRAVA – 6. ročník 

TÝDEN 16.11. – 20.11.2020 

 

DĚJEPIS – 6. . 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, 11.11.2020  

 

FYZIKA – 6. TŘÍDA 

Zadání domácí práce pro období od 16.-20.11. 2020 

 

Převeďte jednotky obsahu: 

1 1 m2 cm2 

2 1 dm2 cm2 

3 1000 mm2 cm2 

4 321 cm2 m2 

5 45 000 cm2 mm2 

6 1 ha m2 

7 3,5 ha m2 

8 78 000 km2 m2 

9 26 mm2 cm2 

10 32 cm2 m2 

11 32 cm2 dm2 

12 500 m2 km2 

13 6 850 m2 km2 

http://www.uschovna.cz/


14 6 850 m2 ha 

15 1 ar m2 

16 48 ar m2 

17 45 000m2 ar 

18 0,01 ha ar 

19 1 ar dm2 

20 32 500 m2 ar 

21 2 dm2 ar 

22 2 dm2 m2 

23 2 dm2 ha 

24 260 mm2 dm2 

25 1,3 km2 m2 

 

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

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 11.11.2020  

 

MATIKA – 6. TŘÍDA 

Zadání domácí práce pro období od 16.-20.11.2020 

 

Zaokrouhlete čísla v tabulce: 

 
 

Na jednotky Na desetiny Na setiny Na tisíciny 

25,7546 
    

1875,4527 
    

0,5174 
    

7,1863 
    

5,8077 
    

84,6849 
    

100,5293 
    

 



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

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 11.11.2020  

 

 

Angličtina 
 

 strana 24, pracovní sešit 

 

  

 

ČESKÝ JAZYK 

Téma: SKOLŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN –str. 71 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Skloňování přídavných jmen 

a. Přídavná jména tvrdá a přivlastňovací 

 v koncovkách –y  

 kromě 1. a 5. p. rodu mužského životného, tady –i  (př. mladí muži, otcovi 

kamarádi, matčini kamarádi) 

b. Přídavná jména měkká 

 v koncovkách vždy –i 

Projděte si žluté odstavce na str. 71, 72, 73 a 774 

Projděte si cv.: 72/5, 73/6, 75/4, 5, 6 – nemusíte vše, některá budeme dělat on-line 

 

LITERTURA 

Dlouhodobý úkol do konce distanční výuky: 

Četba: Karel Jaromír Erben – Kytice – vybrat si 8 balad a jejich obsah stručně zapsat 

z druhé strany literárního sešitu (bylo zadáno už v září)  

 

 

Přírodopis 

Vyhledej informace  o J. Barrande ,(internet, literatura) 

Prohlédni uč str.38 stavba těla pavouka . 

 



OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Prostudovat učebnici strana 39 až strana 42: Místo kde žijeme. 

Zjisti co je domovské právo. 

Vypracovat pracovní list viz. Příloha 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Náměty na domácí cvičení: balanční a rovnovážná cvičení 

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-
cviky.A150121_234041_behani_pil/foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Námět na dobrovolné shlédnutí video dokumentu. 

Technické a přírodní materiály 

https://youtu.be/t9zQ-x5cVQw 

 

OV - pracovní list 

VY_32_INOVACE_19_04 

 

Základní vzdělávání – Člověk a společnost – Výchova k občanství 

 

Název materiálu:  Domov 

 

Anotace: Pracovní list nabízí různé formy práce s učebnicí s použitím seřazování, úvahy, vysvětlování, 

hledání rozdílu s cílem uvědomit si základní pojmy týkající se obce. 

Autor:    Mgr. Ivana Vaňková 

Jazyk:    čeština 

Očekáváný výstup: popíše, čím se zabývá obecní úřad a s jakými problémy se na něj můžeme obrátit 

 

Speciální vzdělávací potřeby: žádné 

Klíčová slova: obec, obecní úřad, obecní symboly, samospráva, správa, starosta 

Druh učebního materiálu:  pracovní list 

Druh interaktivity:  aktivita 

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-cviky.A150121_234041_behani_pil/foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-cviky.A150121_234041_behani_pil/foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg
https://youtu.be/t9zQ-x5cVQw


Cílová skupina:  žák, skupina žáků 

Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělání – druhý stupeň 

 

 

 

Pracovní list – výchova k občanství 6. Ročník 

Domov 

1. Napiš nejméně 3 slova, která tě napadnou, když se řekne „domov“ 

 

2. Seřaď pojmy (očísluj) od nejužšího pojetí domova po jeho nejširší pojetí: 
Planeta Země 

Rodina 1 

Ulice 

Stát 
Obec 

Město 

Světadíl 
 

3. Nakresli a popiš znak: tvé obce 

     

 

 

4. Vyjmenuj vesnice, které pod tvou obec spadají 

 

 

 

 

 

5. Vyhledej informaci o tom, co je to „obec“ a co ji tvoří. 
 

6. Kdo je to? 
 

Obyvatel 
 

Čestný občan 

 

7. Vysvětli pojmy: 



Obecní samospráva 

 

Státní správa 

 

8. Zaškrtni správnou možnost. Referendum je: 
a. přímé hlasování občanů 
b. čtení referátů na schůzích 

 

9. Vysvětli, kde se ve tvé obci nachází „obecní úřad“ (popiš cestu od školy). 

 

 

1. Kdo se na obecním úřadě schází, kdo je v čele. Jak se jmenuje starosta vaší obce? 

  

https://youtu.be/t9zQ-x5cVQw  

 

 

  

 

https://youtu.be/t9zQ-x5cVQw

