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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník

TÝDEN 08.03.-12.03.2021

FYZIKA 

H.3.1. Vypočítej hmotnost vody v akváriu dlouhém 60 cm, širokém 40 cm, kde voda dosahuje do výšky
35 cm.

H.3.2. Pětilitrová sklenice medu váží 7 000 g. Vypočítej hustotu medu. Kolikrát má med větší hustotu, 
než voda?

Důležité - zaslaný domácí úkol bude obsahovat – datum zpracování, číslo úlohy, zadání úlohy, výpočet 
a odpověď. Jiný způsob vypracování, například nějaká chaotická čísla, nepřijmu. Vypracovaný DU 
digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz. 

Zpracoval: Valchář P., 3.3.2021

MATEMATIKA

1/ Rozhodni, zda je dané číslo dělitelné číslem 2:

220, 555, 27, 42, 63, 144, 1 236, 379, 11, 458, 810, 151, 75, 8, 7 894, 12, 71, 20, 12 547

2/ Rozhodni, zda je dané číslo dělitelné číslem 3:

729, 478, 213, 158, 2 142, 914, 13, 539, 441, 1 665, 110, 513, 943, 717, 436, 25 549, 17

3/ Rozhodni, zda je dané číslo dělitelné číslem 4:

214, 330, 174, 7 964, 88, 9260, 51 422, 766, 684, 255, 94, 17, 552, 784, 5 550, 980, 730

4/ Rozhodni, zda je dané číslo dělitelné číslem 5:

515, 160, 461, 505, 723, 1 012, 420, 5 435, 28, 33, 6 130, 866, 262, 990, 102, 98, 1 165

5/ Napiš prvočíselný rozklad čísel:

90,  108, 1764, 120, 135, 1536, 729,  1575, 219

Výpočty, ne jenom výsledky, digitalizujte a pošlete na můj školní email…
pavel.valchar@zsmskamyknv.cz. 

Zpracoval: Valchář Pavel, 3.3.2021

PŘÍRODOPIS

Plazi (učebnice strana 17 – 22) prostudovat
Vypracuj otázky na straně 22.
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OBČANSKÁ VÝCHOVA

Úvod do lidských práv (učebnice strana 66-68) prostudovat.
Seznámení se základními lidskými právy.
Otázky na straně 66:

- V čem se od sebe lidé mohou lišit?
- Co mají společného?

Vypiš co nejvíce shodných znaků.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Cvičení pro začátečníky – jemná ranní joga
https://youtu.be/Nb7_TQhtVec

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Informace a návody (pletení pro začátečníky)
https://youtu.be/p1bVlEJ5Da0 

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE
Téma: Odvozování - str. 26 
Projděte si žluté odstavce str. 26 - 28
Zapište si do gramatických pravidel:
Odvozování
= způsob tvoření nových slov pomocí přípony nebo předpony
-nové slovo nazýváme odvozené, původní slovo základové, část, kterou mají obě slova společnou 
slovotvorný základ
př.: stroj = základové

stroj-ovna = odvozené příponou –ovna
stroj = slovotvorný základ

-koncovka se tvoření slov neúčastní
př.: hor(a) = základové s koncovkou –a

hor-ský = odvozené příponou –ský
hor = slovotvorný základ

LITERATURA
Zapište si do literárního sešitu:
Pověst
-má pravdivé jádro, na které jsou připojovány další vymyšlené skutečnosti
-vypráví o určité osobě, události, místě
Dělíme: národní – naše nejstarší dějiny (př. Alois Jirásek - Staré pověsti české)

místní – týkají se jednotlivých míst (př. o pokladu, založení hradu, vzniku pojmenování)

Četba: Alois Jirásek: Staré pověsti české – četba vybraných pověstí
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SLOH
Téma: Popis osoby – str. 151
Písemný úkol tentokrát na známky: Vyberte si některého svého rodinného příslušníka a popište 
ho. Charakteristiku pošlete na můj mail: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz do pátku 12. 3.

ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte pracovní list – jedná se o otázky (mělo by to být interview mezi dvěma žáky, ale zkuste to 
vypracovat písemně – odpovězte sami za sebe). Zašlete úkol na můj e-mail a poté si ho společně 
zkontrolujeme při hodině. 

Answer the questions in attached worksheet – it is designed as an interview, but you will just write your
own answers. Send it to my e-mail and then we will check it together.
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GRAMMAR DISCUSSION         

PRESENT SIMPLE                     
    
Student ‘A’ 
 

 Discuss the questions below with your partner. 
 
 
 

  1.  What time do you usually go to bed?  
 

  2.  What do you usually eat for breakfast? 
 
  3.  What do you like to watch on TV? 
 
  4.  Where do you live? 
 
  5.  What kinds of restaurants do you like to eat at? 
 
  6.  What kinds of books or magazines do you like to read? 
 
  7.  How do you usually come to class?  Bus?  Taxi? …? 
 
  8.  What kinds of sports or exercise do you like to do? 
 
  9.  How do you practice English at home? 
 
10.  Finish this sentence: “I always … because …” 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

GRAMMAR DISCUSSION         

PRESENT SIMPLE                     
    
Student ‘B’ 
 

 Discuss the questions below with your partner. 
 
 
 

  1.  What time do you usually get up in the morning?  
 

  2.  What do you usually eat for lunch? 
 
  3.  What do you like to do on weekends? 
 
  4.  What do you do? (What job do you have, or are you a student?) 
 
  5.  Where do you like to go shopping? 
 
  6.  What kind of music do you like to listen to? 
 
  7.  What do you usually do after class? 
 
  8.  How do you like to relax in your free time? 
 
  9.  What kind of clothes do you usually wear? 
 
10.  Finish this sentence: “I never … because ….” 
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