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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník  

TÝDEN 29.03.-31.03.2021

FYZIKA 

H.22. Na stole jsou dvě krychle o stejné hmotnosti. Jedna je ze železa a druhá z olova. Která má větší
objem?

H.25. Hliníková polévková lžíce má hmotnost 60 g. Jaký je její objem?

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., 24.3.2021

MATEMATIKA

Najdi největšího společného dělitele čísel:

1) D(54, 30, 48) = 

2) D(30, 18, 54) = 

3) D(56, 88, 48) = 

4) D(27, 90, 63) = 

5) D(45, 60, 105) = 

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, 24.3.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE
On-line opakování o tvoření slov.
Úkol na známky: poslala jsem vám pracovní list „NAUKA O SLOVĚ“, vyplňte jej ve Wordu a pošlete
zpět do 31. 3. na můj e-mail: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz. Pracovní list bude hodnocený a 
oznámkovaný.
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LITERATURA
Ve středu bude on-line hodina zaměřená na Staré pověsti české. Měli jste za úkol si dvě přečíst. 
Budeme si o nich ve středu povídat, tak si to připravte.

Pracovní list: NAUKA O SLOVĚ
1. Se kterým pádem se pojí:

a) předložka  „z“ –

uveď příklad:

b) předložka  „s“ – 

uveď příklad:

2. Co je odvozování?

3. K těmto slovům uveď slova základová:

pokladník:

lékařka:

koupaliště:

struhadlo:

vodstvo:

smetiště:

4. Napiš 6 příbuzných slov ke slovu ŠKOLA:

5. Napiš 3 typy rozboru slova:

6. Tato slova rozděl na předponu, kořen, příponu, koncovku: (každé slovo nemusí mít všechny 

části)

slovo předpona kořen přípona koncovka

proměněný
zázemí
zpěvák

7. K jakým změnám samohlásek může docházet při odvozování? U každého typu vždy uveď 

příklad:

PŘÍRODOPIS

PTÁCI – hrabaví (učebnice strana 23 a 24)
Kur domácí – stavba těla
Prostudovat!
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OBČANSKÁ VÝCHOVA

 Potřeba tolerance ve společnosti, respektování kulturních zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímání tolerantních postojů 
k menšinám. 
https://youtu.be/brTDe2I8OYg 
KULTURNÍ ROZDÍLY Česko - Filipíny

TĚLESNÁ VÝCHOVA

https://youtu.be/kyW7fKYJ3e0   komplexní cvičení bez výskoků 25 min.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

– tradice
https://youtu.be/3E3TQfKREbY  velikonoční dekorace

ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte pracovní list na téma „Velikonoce“ (Easter).  Zašlete vypracovaný úkol na můj e-mail.
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Read the story below and answer the questions. 

 

             An Easter Story 
 

Joshua Smith loves Easter. He loves painting eggs with his 

favourite colours, making Easter baskets, playing Easter games with his cousins 

and having Easter egg hunts in the garden. However, his little sister Mary 

doesn't like Easter. She doesn't like it because she never finds any Easter 

eggs when they have an Easter egg hunt.  

 This year, Joshua gets to hide the Easter eggs for the Easter egg hunt. 

He hides some eggs in Mary's favourite places - the flower garden and the 

doghouse. He also puts a special pink and blue egg in her bicycle basket 

because he really wants her to find an Easter eggs. He really wants her to 

have fun this Easter.  

 

True or False: 

 

1. Joshua doesn't like Easter. 

2. Joshua plays Easter games with his friends. 

3. He decorates Easter eggs using his favourite colors. 

4.. His sister's name is Mary. 

5. Joshua put some eggs in the tree house. 

6. His sister doesn’t like Easter. 

7. She always finds Easter eggs when they have an Easter egg hunt. 

8. Joshua put a pink and blue egg in the bicycle basket. 

 

Answer the questions. 

 

1. Does Joshua like Easter? 

2. What activities does Joshua do at Easter? 

3. Where does Joshua put the Easter eggs? 

4. Why does Mary dislike Easter? 
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