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17_úkoly pro domácí přípravu žáků_12.týden_22.03.-26.03.2021 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník   

TÝDEN 22.03.-26.03.2021 

 

FYZIKA  
 

H.13. Jaké množství rašeliny (hustota 350 kg/m3) uveze 15 vagónů (jeden vagón uveze 30tun)? 

H.14. Hustota betonu je 1800 kg/m
3
. Kolik váží betonový sloup o rozměrech 1,6 m × 0,25 m× 0,25 m? 

(Objem sloupu vypočítáte V = a . b . c) 

H.15. Čerstvý sníh má hustotu 100 kg/m
3
. Jaká hmotnost sněhu leží na střeše o rozměrech 5 m × 12 m, 

když napadlo 20 cm sněhu? (Objem spočítáte V = a . b . c) 

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 jako přílohu v PDF nebo v JPG formátu na můj školní 

email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz.  

Zpracoval: Valchář P., 17.3.2021 

 

 

MATEMATIKA  
 

Najdi největšího společného dělitele čísel: 

 

1) D(169, 39) =  

2) D(256, 64) =  

3) D(12, 21) =  

4) D(24, 35) =  

5) D(24, 60) =  

6) D(15, 27) =  

7) D(12, 30) =  

8) D(11, 13) =  

9) D(12, 18) =  

10) D(9, 15) =  

Výpočty, ne jenom výsledky, digitalizujte a pošlete jako přílohu ve formátu PDF nebo JPG na můj 

školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz.  

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 17.3.2021 
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PŘÍRODOPIS 

 
Hadi (učebnice strana 20-22) 

- Který had patří k nejdelším hadům a jaké dorůstá délky? 

- Čím se liší ještěři od hadů? 

- Jak pečují plazi o svá mláďata? 

- Proč je slepýš řazen mezi ještěrky? 

- Jak poznáme užovku od zmije? 

- Kteří z plazů jsou vývojově nejdokonalejší? 

- Ve kterých částech světa žije nejvíce plazů a proč? 

Otázky vypracujte a zašlete na můj email. Děkuji. 

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 
Práva a povinnosti – doma, ve škole, ve společnosti 

https://youtu.be/lNf4bibS9dk  Děti a spravedlnost: vaše práva 

https://youtu.be/M3zxrvvwPRA Dětská práva 
 

Napiš jaká práva a povinnosti máš doma a vůči svým rodičům. 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
   

https://youtu.be/bSs827qv6Wg  cviky na ploché břicho 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 
– Úloha techniky v životě člověka 

věda a technika - Elektromobilita 

https://youtu.be/WAXhU6wjyj0 

 

 

INFORMATIKA 

 
Vyber si své vlastní téma a vytvoř k němu prezentaci na  pět slidů. 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

 
Budeme opakovat sloveso can. Vypracujte k tomuto tématu str. 44 a 45 v pracovním sešitě. Zašlete 

vypracované na můj e-mail a zkontrolujeme společně při hodině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lNf4bibS9dk
https://youtu.be/M3zxrvvwPRA
https://youtu.be/bSs827qv6Wg
https://youtu.be/WAXhU6wjyj0
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ČESKÝ JAZYK 

 
MLUVNICE 

Téma: Střídání hlásek při odvozování - str. 36   

Projděte si žluté odstavce str. 36 – 37, cvičení budeme dělat on-line. 

Opět posílám pracovní list, zase si ho jen vytiskněte, budeme s ním pracovat při hodinách. 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Střídání hlásek při odvozování 

1. Změny samohlásek 

Dloužení: list – lístek 

Krácení: létat – letadlo 

Střídání: sud – soudek, dřevo – dřívko 

2. Změny souhlásek 

-nejčastější k-č (ruka-ručka), h-ž (Praha-pražský), ch-š (střecha-střešní) 

Změny souhlásek v příponách – důležité pro pravopis! 

-přídavná jména odvozená od slov zakončených na –s mají příponu –ský (Brandýs – brandýský, Tunis – 

tuniský), v množném čísle v rodě mužském životném je přípona –ští (brandýští, tuniští) 

-přídavná jména odvozená od jmen zakončených na –k nebo –c mají příponu –cký (Mělník – mělnický, 

lovec – lovecký), v množném čísle v rodě mužském životném je přípona – čtí (mělničtí, lovečtí) 

 

LITERATURA 

Přečíst v čítance na str. 97 pověst „Pan Krčín a čert“ a do literárních sešitů zapsat: 

-název pověsti 

-že patří mezi místní pověsti nám blízké, protože Jakub Krčín skutečně žil na Sedlčansku v Křepenicích 

-vysvětlení pod textem pověsti, kdo byl J. Krčín, popřípadě dohledat na internetu další informace 

vztahující se k jeho osobě 
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