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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník   

TÝDEN 23.11. – 27.11.2020 

 

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. 

 

Zadaná práce musí být hotova a odeslána nejpozději do konce distanční výuky. Po skončení distanční 

výuky to bude považováno za nesplněný úkol. Proto nečekejte a práci pošlete raději dříve než později. 

Distanční výuka trvá již od 14.10. takže času bylo dostatek. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 18.11.2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MATIKA – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 23.-27.11.2020 

 

 

Sečtěte písemně desetinná čísla: 

 

1. 14,8 + 3,7 = 

2. 3,34 + 6,27 = 

3. 8,75 + 4,25 = 

4. 5,27 + 7,33 = 

5. 8,05 + 7,12 = 

6. 1,003 + 4,006 = 

7. 2,3 + 4,5 = 

8. 0,24 + 0,06 = 

9. 1,23 + 0,6 = 

10. 0,006 + 0,004 = 

11. 5,1 + 2,9 = 

12. 6,276 1 + 0,000 8 = 

13. 8,76 + 1,002 3 = 

14. 7,112 + 1,234 = 

15. 0,88 + 1,22 = 

16. 7,348 + 1,021 = 

17. 3,007 + 7,99 = 

18. 8,021 3 + 4,001 4 = 

19. 4,032 + 10,956 = 

20. 5,001 2 + 2,45 = 

 

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

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 18.11.2020 

http://www.uschovna.cz/


FYZIKA – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 23.-27.11. 2020 

 

Převeďte jednotky obsahu: 

1 259 cm2 km2 

2 8 569 cm2 km2 

3 0,35 cm2 mm2 

4 22 cm2 m2 

5 555 cm2 m2 

6 0,25 cm2 cm2 

7 1 cm2 dm2 

8 1 dm2 mm2 

9 1 km2 dm2 

10 1 000 m2 km2 

11 10 000 cm2 m2 

12 100 000 mm2 m2 

13 5 000 mm2 cm2 

14 25 dm2 cm2 

15 1 dm2 m2 

16 2 dm2 cm2 

17 85 cm2 m2 

18 62 mm2 dm2 

19 100mm2 cm2 

20 100 mm2 m2 

21 100 mm2 dm2 

22 690 cm2 m2 

23 25 km2 m2 

24 1 km2 m2 

25 0, 8 km2 m2 
 

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 18.11.2020 

 

 



Angličtina – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 23.-27.11.2020 

 

Vyplň přiložený pracovní list a zašli mi ho na e-mail (marketa.bouckova@zsmskamyknv.cz): 

 

3) Look at the pictures, read the questions and circle the correct answer. 

 

 

Has she got a flower?   – a) Yes, he has.              b) Yes, she have. c) Yes, she 

has. 

 

Has she got a cap? – a) Yes, she is.              b) Yes, she has.   c) Yes, she 

got. 

 

Has she got gloves?  – a) No, she hasn´t. b) No, she got.          c) Yes, she 

has. 

 

 

 

 

Has she got long hair?  – a) Yes, she is.        b) Yes, she has.          c) Yes, she got. 

 

Has she got water?     – a) No, she got.      b) No, she haven´t.    c) No, she hasn´t. 

 

Has she got two cakes? – a) No, he hasn´t.   b) No, she hasn´t.     c) No, she 

got. 

 

 

 

 

 

4) Fill in (have got / has got / haven´t got / hasn´t got): 

1) She      long hair. 

2) I      (not) a dog. 

3) Tom      a happy face.  

4) He      (not) a sad face.  

5) We     a beautiful house. 

6)       they    two hands? – Yes, they    . 

7) I      two legs. 

8)        she    an ugly cat? – No, she   . 

9)        you    a green parrot?  - Yes, I    . 

10) The children     a white rabbit. 

 

5) Put the words in the right order to make a sentence. 

 

 

     ………………………………………………………… 

 

 

my 

haven'

t  
got 

I 

 shoes 
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     ………………………………………………………… 

 

  

      

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Český jazyk – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 23.-27.11.2020 

 

Téma: PŘÍDVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ – str. 76 

Projděte si žluté odstavce na str. 76-78 

Projděte si cv. 78/2,3,4, 79/7,8 – některá budeme dělat on-line 

 

Téma: STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN 

Projděte si výklad v uč. na str. 80 -81 včetně cv. 81/4  

Zapište si do gramatických pravidel: 

Stupňování přídavných jmen 

= zesilování významu 

-stupňují se jen některá přídavná jména tvrdá 

1. stupeň = základní význam (veselý) 

2. stupeň – tvoří se příponou –ejší, -ější, -ší, -í (veselejší, strmější, tišší, mělčí) 

3. stupeň – předpona nej- + 2. stupeň (nejveselejší, nejstrmější, nejtišší) 

 

Projděte si cv. 82/5,6, 83/7,8,9, 83/12, 84/13 – některá budeme dělat on-line 

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA  6-7. třída 

Domov je tam kde žijeme – Obec učivo str. 41-45 

Napiš do sešitu, jak mohou lidé ovlivnit život ve své obci. 

Zjisti, která města České republiky jsou statutární. 

Nauč se na test: OBEC- orgány obce 

 

PŘÍRODOPIS 

Biologie bezobratlých živočichů – kroužkovci str.36 – 37 

1. Do sešitu nakresli obrázek žížaly obecné na straně 36. 

2. Vypiš, která smyslová ústrojí má žížala. 

3. Vysvětli význam žížal pro zlepšení kvalitní půdy  

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 
Námět na dobrovolné činnosti: 

Vlastnosti materiálu - dřevo 

https://www.mezistromy.cz/images/clanky/vlastnosti_dreva.jpg 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Námět na dobrovolné činnosti: 

Cviky z gymnastiky 

https://youtu.be/EVBgWw6tNKo 
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