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13_úkoly pro domácí přípravu žáků_8.týden_22.02.-26.02.2021 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník   

TÝDEN 22.02.-26.02.2021 

 

 

DĚJEPIS 
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, 17.2.2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATIKA – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 22.2. – 26.2.2021 

 

Vypočítejte a zohledněte přednost početních operací, závorek a počítání zleva doprava: 

 

1. 8 + 12 : 4 =  

2. 12 – 6 + 4 =  

3. 10 – 9 – (10 – 9) =  

4. 8 + 12 : 4 + 2 =  

5. 5 + 15 : 5 =  

6. 5 – (3 – 1) =  

7. 12 – 4 : 2 =  

8. 16 – 8 : 2 =  

9. 4 + 1 · 5 =  

10. 12 : 2 + 2 =  

11. 2 + 4 · 5 =  

12. 2 + 2 · 2 =  

13. 1 + 6 : 2 =  

14. 24 : 3 + 5 =  

15. 2 + 3 · 2 + 3 =  

16. 1 + 2 · 3 + 4 = 

17. 2 + 9 : 3 =  

18. (6 + 6) : 6 + 6 =  

19. (3 · 3 + 3) · 3 =  

20. (3 · 3 + 3 ) : 3 =  

 

Výpočty, ne jenom výsledky, digitalizujte a pošlete na můj školní 

email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz.  

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 17.2.2021 
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FYZIKA  
Zadání domácí práce pro období od 22.2. – 26.2.2021 

 

Sečtěte s výsledkem v požadovaných jednotkách: 

 

1) 8 m + 8 dm + 8 cm = mm 

2) 20 hl + 20 l + 20 cl = ml 

3) 3 km + 30 m + 300 cm = dm 

4) 40 l + 400 dl + 4 000 cl = dl 

5) 33 m + 33 dm + 33 mm = mm 

6) 2 000 ml + 2 000 cl + 200 dl = l 

7) 9 hl + 90 l + 900 dl = l 

8) 55 dm + 55 cm + 55 mm = mm 

9) 30 cm + 300 dm + 3 m = dm 

10) 230 l + 230 dl + 230 cl = cl 

11) 2 km + 40 m + 8 dm = cm 

12) 30 dl + 30 cl + 300 ml = ml 

 

Zpracoval: Valchář P., 17.2.2021 

 

 

ČESKÝ JAZYK 
MLUVNICE 

Téma: Hláskosloví – str. 16 

Můžete si projít výklad a cv. na str. 16-20, ale většinu budeme dělat při on-line hodinách. 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Opište si 1. žlutý odstavec na str. 18 (s tabulkou znělých a neznělých souhlásek) 

Spodoba znělosti 

-skupinu souhlásek ve slově vyslovujeme celou zněle nebo nezněle podle poslední souhlásky ve skupině 

př.: nízký – vysl. níský (z=znělá, k=neznělá, celá skupina se vyslovuje nezněle –sk-) 

takže – vysl. tagže (k=neznělá, ž=znělá, celá skupina se vyslovuje –gž-) 

 

-znělé souhlásky na konci slov vyslovujeme nezněle 

př.: sud – vysl. sut 

zpěv – vysl. S 

pěf 

 

-souhláskové skupiny –ts-, -ds- splývají ve výslovnosti v –c- (dětství - děctví) 

-souhláskové skupiny –tš-, -dš- splývají ve výslovnosti v –č- (většina – věčina) 

  

Slovní přízvuk 
-v češtině mají slova přízvuk na 1. slabice (př.: malíř, letadlo) 

-ve spojení s předložku slabičnou vlastní se přesunuje přízvuk na předložku (př.: při pohledu, do kraje) 
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LITERATURA 

Přečtěte si v čítance na str. 71 – Vítej, zemi zaslíbená a zachovej nás bez pohromy  

-do literárního sešitu vypracujte otázky pod textem, v pátek si je zkontrolujeme. 

 

SLOH 

Téma: Popis osoby – str. 151 

Cv. 152/3 – přečtěte si text, ústně si odpovězte na otázky a), b), c), písemně vypracujte d) – podle obrázku 

popište Žižku a pokuste se i o jeho povahové vlastnosti 

Písemný úkol: cv. 152/3 d) pošlete na můj mail: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz do 26. 2. 
 

 

 

PŘÍRODOPIS 
OBOJŽIVELNÍCI 

Ocasatí a bezocasí (učebnice strana14-16) 

- Čím se obojživelníci živí? 

- Které podmínky jsou rozhodující pro život obojživelníků? 

- Co může jejich život ohrožovat? 

- Jaký mají obal vajíčka obojživelníků? 

- V čem jsou rozdíly mezi vajíčky skokanů a ropuch? 

- Jmenuj zástupce ocasatých obojživelníků. 

- Kde žijí vylíhlá mláďata obojživelníků? 

- Čím dýchají mláďata a čím dospělý obojživelníci? 

      https://youtu.be/BUTr3hwjn8I 

      https://youtu.be/3ww-H0KGfZs 

      https://youtu.be/UykOqVfTDy0 

Přikládám výukový materiál z you-tube. 

 

OBČANSKÁ NAUKA 
V hlubinách dávných časů  (od pravěku k Přemyslovcům, od Lucemburků po 20. Století) 

 

https://youtu.be/1EjvMUz7DAQ 

https://youtu.be/nVYXaFZSde0?list=PLBxYBst8JaXuGiSGK-IhZ1IW6SfuzQ_JW 

 

     Přikládám výukový materiál z you-tube. 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
     Náměty na dobrovolné cvičení. 

      https://youtu.be/6w73P5WWPnw 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 
     Dobrovolné náměty ke shlédnutí.   
      Plánování a organizace práce 

      https://youtu.be/FuMaBVc10Vw 

      https://youtu.be/0swE8jEITPg 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Probíráme přítomný čas průběhový. Do přiloženého pracovního listu doplňte slovesa ve správném tvaru. 

Zašlete vyplněné na můj e-mail. 

 

mailto:pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz
https://youtu.be/BUTr3hwjn8I
https://youtu.be/3ww-H0KGfZs
https://youtu.be/UykOqVfTDy0
https://youtu.be/1EjvMUz7DAQ
https://youtu.be/nVYXaFZSde0?list=PLBxYBst8JaXuGiSGK-IhZ1IW6SfuzQ_JW
https://youtu.be/6w73P5WWPnw
https://youtu.be/FuMaBVc10Vw
https://youtu.be/0swE8jEITPg
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Daily Routine for the Simpson’s Family 

 

Sarah _____________  (to be) twenty-six years old. 

She _____________ (to be) tall and thin, she 

_____________  (to have) blonde hair and green eyes. 

She _____________ (to work) as a waitress in a 

restaurant but she _____________ (to want) to become 

a teacher of French in England. She _____________ 

(to study) hard every day. Sarah _____________ (to be 

married) to Tom. He _____________ (to be) a twenty-

eight years old lawyer with a passion for travelling 

abroad. Together they _____________ (to have) two 

children, twins – Maya and Ben and a cat and a dog. 

They _____________ (to live) in Iasi, Romania. They 

_____________ (to have) a small house with two 

bedrooms, one living-room, two bathrooms, one kitchen and a garage. They _____________ 

(plan) to move to England next year. Tom received a better job there. 

 

In a day to day life, Sarah _____________ (to get up) at half past six in the morning. She 

_____________ (to stretch), she _____________ (to go) to the bathroom, she 

_____________ (to wash) her face, _____________ (to brush) her teeth and _____________ 

(to do) her hair. Then, she _____________ (to get dressed) for work. She _____________ (to 

like) to wear pretty clothes She usually _____________ (to wear) a blue or pink dress, a 

white blouse with jeans or white shirts with black pants. Meanwhile, Tom _____________ 

(to wake-up) the twins and _____________ (to help) them to get ready for school. After she 

_____________ (to finish), Sarah _____________ (to go) into the kitchen and 

_____________ (to prepare) breakfast. Sometimes, when she _____________ (to be in a 

hurry) she _____________ (to give) them milk and cereals, but usually she _____________ 

(to make) them sandwiches with cheese, cold meat - salami, ham, salad, cucumber, tomatoes 

and she always _____________ (to leave) them something sweet on the table like a cookie or 
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a piece of homemade cake. They all _____________ (to eat) together and then everyone 

_____________ (to go) their way to school or to work. Around four o’clock, they 

_____________ (to arrive) home. The children 

_____________ (to play) around, while mom 

_____________ (to clean), _____________ (to 

do) the laundry or _____________ (to vacuum) 

around the house, while dad _____________ (to 

prepare) a delicious dinner for all four of them. 

From time to time they _____________ (to go) 

barbequing outside but usually they _____________ (to have) their meals inside. Tom 

_____________ (to love) to cook soups or meat with delicious vegetables. He 

_____________ (to try) new recipes every week. Sarah _____________ (to do) the best 

sweets in the world. Her specialty _____________ ( to be) carrot cake 

with walnuts.  They _____________ (to complete) each other. They 

_____________ (to be) a happy family. After dinner, the twins 

_____________ (to go) do their 

homework and sometimes they 

_____________ (to ask) for help 

from their parents. When they _____________ (to 

finish) their homework, Maya _____________ (to 

play) with her dolls or _____________ (to write) in 

her journal. Ben usually _____________ (to ride) his 

bike outside or _____________ (to walk) his dog. At 

a quarter past ten, everyone _____________ (to get ready) for bed. They _____________ (to 

take) showers and they _____________ (to brush) 

their teeth. Sarah _____________ (to kiss) her 

children good-night and Tom _____________ (to 

tuck) them in their little beds. Sometimes they 

_____________ (to read) them a bedtime story 

which _____________ (to put) them to sleep right 

away. 
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Good night and _____________ (to sleep) tight, don’t let the bed bugs bite! 

1. Complete the text with the right form of the verbs in the brackets using Present 

Simple. 

 


