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16_úkoly pro domácí přípravu žáků_11.týden_15.03.-19.03.2021 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník   

TÝDEN 15.03.-19.03.2021 

 

FYZIKA  
 

H.4. Lze do sklenky o objemu 100 ml nalít 100 g lihu? Hustota lihu je 789 kg/m
3
. 

 

H.5. Uveze nákladní auto o nosnosti 5 t písek o objemu 2,9 m
3
? Hustota písku je v tomto případě 2000 

kg/m
3
. 

 

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., 10.3.2021 

 

 

 

MATEMATIKA 
 

Najdi největšího společného dělitele čísel: 

 

1) D(60, 90) =  

2) D(12, 15) =  

3) D(96, 128) =  

4) D(36, 48) =  

5) D(60, 75) =  

6) D(120, 135) =  

7) D(25, 85) =  

8) D(35, 56) =  

9) D(150, 225) =  

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

email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz.  

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 10.3.2021 
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ČESKÝ JAZYK 

 
MLUVNICE 

Téma: Stavba slova - str. 32  

Projděte si žluté odstavce str. 32 – 34, cvičení budeme dělat on-line 

Posílám ještě pracovní list, ten si jen vytiskněte, budeme s ním pracovat při hodinách. 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Slova příbuzná 
Mají stejný kořen a jsou významově blízká 

Jsou odvozována předponami, příponami nebo jsou složená. 

Kořen je část slova, která je společná pro všechna příbuzná slova. 

Př.: kořen zem – příbuzná slova – zemský, zemina, podzemí, zeměkoule 

 

Tři typy rozboru slova 

1.Slovotvorný – vznik slova 

-srovnáním základového (původního) a odvozeného (nového) slova najdeme slovotvorný 

základ+předponu nebo příponu, kterou slovo vzniklo 

př.: podzemn(í) = odvozené slovo 

podzem(í) = základové slovo 

podzem = slovotvorný základ, -n(í) = přípona  

2. Morfematický (stavby slova) – z čeho se slovo skládá 

-hledáme jednotlivé morfémy = předponu, kořen, příponu, koncovku 

Př.: podzemní: pod-=předpona, zem=kořen, -n=přípona, -í=koncovka 

3. Tvarotvorný – tvary slov 

-zjišťujeme tvary slov, oddělí se kmen a koncovka=část, která se mění při skloňování 

Př.: podzem=kmen, -í=koncovka 

 

LITERATURA 

Četba: Alois Jirásek: Staré pověsti české – četba vybraných pověstí 

 

SLOH 

Téma: Popis osoby – str. 151 

Oprava písemných prací – on-line 
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PŘÍRODOPIS 

 
Krokodýli (učebnice strana 18) 

Najdi na mapě řeky, ve kterých žijí jednotlivé druhy krokodýlů. 

Všimni si postavení očí a nozder krokodýlů. Jsou umístěny tak, že vyčnívají z vody, i když je zbytek 

těla pod vodou. Pokus se vysvětlit, jaký to má význam. 

Šupinatí plazi – ještěři a hadi (učebnice strana 18-22 ) 

- Vysvětli, proč v tropických oblastech žije více druhů plazů než v mírném a chladném pásu? 

- Jaký jedovatý had žije u nás? 

- Čím dýchají hadi? 

- Co chrání tělo plazů? 

- Jak se rodí mláďata plazů? 

- Čím se živí hadi? 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 
Lidská práva  

- Jaká znáš důležitá pravidla, která by se měla dodržovat, aby nebyla porušena některá práva? 

- Jaká práva máš ty? Tři napiš do sešitu a promysli, jaké z nich pro tebe nebo pro druhé plynou 

povinnosti. 

- Zamysli se a napiš, kdo nese odpovědnost za dodržování práv. 

 

RODINNÁ VÝCHOVA 
 

Dětská krizová centra, linky důvěry. 

 

https://youtu.be/9d03o9RimIk 

 

Na video se podívejte a najděte na internetu nějaký článek na téma týraných dětí. 

Na tento úkol máte celý měsíc. 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

- Joga pro zdravá záda 

https://youtu.be/lyCqXqlStRM 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 

– Úloha techniky v životě člověka 

https://youtu.be/Cake82KTx2s   - vyspělá technika 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

Namalujte obrázek podle aktuálního zájmu. Použijte vodové barvy nebo tempery. 

Na tento úkol máte celý měsíc tak tvořte. 

 

 

 

 

https://youtu.be/9d03o9RimIk
https://youtu.be/lyCqXqlStRM
https://youtu.be/Cake82KTx2s
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ANGLICKÝ JAZYK 

 
Přečtěte si text v pracovním listu a vypracujte doplňující cvičení – odpovězte na otázky, doplňte 

slovíčka ve správném tvaru, atd. Zašlete na můj e-mail a zkontrolujeme společně při hodině.  

Read the text in attached worksheet and do the exercises. Send it to my e-mail and we will review the 

homework together during our lesson.  

 

 

 

 

 

 
 
Read the text carefully. 
My School 
 
I am Mr. Morgan. I’m thirty years old and I’m a History teacher at St. Paul’s   
Secondary School. I live in Pretoria, in South Africa. 
I have a very busy life. I usually get up at seven o’clock. I prepare my 
breakfast and after I go to school by bus. School starts at 8.30. 
My school is very big and old. There are two floors. On the first floor there 
are ten classrooms, two Art rooms, two Music rooms, four toilets and the 
School office is on the right of the main door. On the second floor there are 
more ten classrooms and four toilets. The library is between the 
Headmaster’s Office and the Staffroom. The Coffee bar is next to the 
Computer room. There is also an Auditorium. 
The Gymnasium is in the second building. 
Classes finish at three o’clock and then I go back home. I have a cup of tea 
and prepare my lessons. Sometimes I play football with my friends before 
dinner. I always have dinner with my family at 8 o’clock. After I help with 
the dishes and watch TV. I always read before I go to bed. 

A) Answer the questions about the text. 

1 – Who is Mr. Morgan? 

 

_______________________________________________________________ 

 

2 - How old is he? 

 

_______________________________________________________________ 

 

3 - Is he an English teacher? 

 

_______________________________________________________________ 

 

4 – What time does he get up? 

Name: __________________ 

Date: _____/ _____ / ______ 

 

Mark: 
 

Teacher: 
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_______________________________________________________________ 

 

5 – How does he go to school? 

 

_______________________________________________________________ 

 

6 – Does school start at eight o’clock? 

 

_______________________________________________________________ 

 

7 – His school is big. How many floors are there? 

 

_______________________________________________________________ 

 

8 – How many Art rooms are there? 

 

_______________________________________________________________ 

 

9 – Are there three Music rooms? 

 

_______________________________________________________________ 

 

10 – Is there an Auditorium? 

 

_______________________________________________________________ 

 

11- Where is the Gymnasium? 

 

_______________________________________________________________ 
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12- Where is the Staffroom? 

 

_______________________________________________________________ 

 

13 – Where is the Library? 

 

_______________________________________________________________ 

 

14 – How often does he read before he goes to bed? 

 

_______________________________________________________________ 

 

15 – How often does he have dinner at seven o’clock? 

 

_______________________________________________________________ 

 
 
 

B) Complete the questions with do or does. 

 
1 – What time ___________ Mr. Morgan get up? 

2 – What ___________ he have for breakfast? 

3 – ___________ Mr. Morgan go to school by bus? 

4 – Where ___________ Mr. Morgan have dinner? 

5 – What time ___________ classes finish? 

 

C) Complete the sentences with the correct form of the verb (Present Simple). 

 

1 – She ___________ (get up) at 8 o’clock. 

2 – They always ___________ (go) to school on foot. 

3 – He ___________ (not drink) coke. 
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4 – Peter ___________ (like) to play computer games. 

5 – Susan and Bill ___________ (study) after dinner. 

6 – Sue ___________ (do) her homework every day. 

7 – We ___________ (brush) our teeth after lunch. 

8 – Sara ___________ (not have) lunch at the canteen 

 


