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8_úkoly pro domácí přípravu žáků_2.týden_11.01.-15.01.2021 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník   

TÝDEN 11.01.-15.01.2021 

 
 

 

DĚJEPIS – 6. a 7. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 4.1. – 26.2.2021 

 

V 1. týdnu 2021 si vyberte jedno historické téma, které vás zajímá, a to následně zpracujte v Power 

pointové prezentaci za podmínek uvedených v zadání v 1. týdnu. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 5.1.2021 

 

 

 

 

FYZIKA – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 11.1.-15.1.2021 

 

Převeď jednotky objemu: 

 

2 585 mm3 cm3 

1 m3 dm3 

5 m3 cm3 

8 m3 mm3 

6 523 dm3 m3 

38 cm3 m3 

4 560 000 000 mm3 m3 

7 231 000 dm3 m3 

6 km3 m3 

333 333 m3 km3 
 

Zpracoval: Valchář P., 5.1.2021 
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MATIKA – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 11.-15.1.2021 

 

Vypočítej podíl na tisíciny, urči zbytek a výsledek zaokrouhli na setiny: 

 

1. 2,4 : 40 =  

2. 6,5 : 53 =  

3. 358,4 : 19 =  

4. 0,0815 : 9 =  

5. 1,026 : 67 =  

6. 4,76 : 3 =  

7. 1 482,7 : 49 =  

8. 5,204 : 7 = 

 

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

jenom výsledky, ale také výpočty. 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 5.1.2021 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 
Napište 10 vět o vaší denní rutině s použitím časových údajů (I wake up at six o´clock, atd…). Nepište 

čas číslicemi (např. 15:30), ale slovem!  Dále vypracujte stránky 34 a 35 v pracovním sešitě. Úkoly 

mi zašlete na e-mail. 

Write 10 sentences about your daily routine, including time (e.g.: I wake up at six o´clock, etc…). Don’t 

write the time using numbers (i.e.: 15:30), use words instead!  Do the exercises on page 34 and 35 in 

your exercise book. Send the homework to my e-mail (marketa.bouckova@zsmskamyknv.cz) 

 

 

ČESKÝ JAZYK 
MLUVNICE 

Téma: Slovesa – str. 107 

Projděte si žluté odstavce v učebnici na str. 107-108 

Zopakujte si, co určujeme u sloves 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Slovesa 

-vyjadřují děj, časují se 

Infinitiv (neurčitek)=neurčitý slovesný tvar, nedokáže vyjádřit mluvnické kategorie (psát, číst, učit se) 

Mluvnické kategorie (co určujeme): osoba, číslo, způsob, čas 

 

Slovesný způsob: 

oznamovací – čas přítomný, minulý a budoucí (dělám, děláš, dělal jsem, děláte, budu dělat) 

mailto:marketa.bouckova@zsmskamyknv.cz
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rozkazovací – 2. os. č. jed. (napiš) 

1. os. č. mn. (napišme) 

2. os. č. mn. (napište) 

     neurčujeme čas 

 

podmiňovací 

a) přítomný 

psal bych 

psal bys 

psal by 

psali bychom 

psali bysta 

psali by 

 

b) minulý 

byl bych (býval) psal 

byl bys (býval) psal 

byl by (býval) psal 

byli bychom (bývali) psali 

byli bysta (bývali) psali 

byli by (bývali) psali 

 

LITERATURA 

Zpracování povinné četby: 

Prosím, přepište stručný obsah 8 balad z Erbenovy Kytice do dokumentu ve Wordu a pošlete na můj 

mail: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz do 15. 1. Balady už byste měli mít přečtené, a pokud je 

má někdo i zapsané v sešitu, tak prosím o přepsání na PC. Děkuji. 

SLOH 

Téma: Popis – str. 147 

Zapište si do slohového sešitu: 

Popis předmětu (popis prostý) 

-uvádí, co potřebuje o věci vědět, aby si ji mohl představit 

-musí mít logickou návaznost – postupujeme od celku k částem, od důležitého k méně důležitému, od 

vnějšku k vnitřku, bez přeskakování, postupně, uspořádaně 

-užíváme přesná a výstižná pojmenování a odborné názvy 

-neopakujeme slovesa mít a být 

-nemá děj 

 

Přečíst cv. 148/4 Hřib dubový 

do slohového sešitu zpracovat osnovu (každý odstavec, jedno stručné heslo) – v pátek při on-line 

hodině zkontrolujeme. 

 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Dobrovolné náměty na cvičení pro pevné bříško. 
https://youtu.be/C44FofUi8O8 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Dobrovolné náměty na přípravu bábovky: 
https://youtu.be/aNS16js6PwM 

 

mailto:pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz
https://youtu.be/aNS16js6PwM
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OBČANSKÁ VÝCHOVA  6-7 třída 
Třídění odpadu aneb jak to funguje 

https://youtu.be/KVUjyeMJoLg 

https://www.eon.cz/radce/jak-spravne-tridit-odpad 

Zasílám adresu webových stránek, kde je opravdu pěkně vysvětleno jak třídit odpad. 

 

 

PŘÍRODOPIS 6-7 třída 
Motýli: učebnice str. 65-69 prostudovat a na výuce probereme. 

Vypracuj otázky: 

Jak se nazývají larvy pakomárů a k čemu je využíváme? 

Kteří z uvedených dvoukřídlých jsou přenašeči nebezpečných nemocí? 

Jak se nazývá choroba, kterou přenášejí komáři? 

Proč máme sbírat pod třešní i spadané třešně a kam je budeme dávat? 

Jak se nazývá druhý přeměněný pár křídel u dvoukřídlých  

Jakou potravu přijímá samice komára a jakou potravu samec komára. 

Otázky vypracujte a zašlete na email. 

 Děkuji. 

 
 

https://youtu.be/KVUjyeMJoLg
https://www.eon.cz/radce/jak-spravne-tridit-odpad
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