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19_úkoly pro domácí přípravu žáků_14.týden_06.04.-09.04.2021 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník   

TÝDEN 06.04.-09.04.2021 

 

 

FYZIKA  
 

H.26. Jakou hmotnost musí přibližně unést valník, na který dřevorubci naložili dvě borovice? Kmen 

jedné z nich měl objem 0,6 m
3
 a druhé 0,7 m

3
. 

 

H.27. Kilogramové závaží má objem 116 ml. Z které látky je vyrobeno? 

 

 

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., 31.3.2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MATIKA – 6. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 6.4. – 9.4.2021 

 

Najdi nejmenší společný násobek čísel: 

 

1. D(24, 18) =  

2. D(36, 8) =  

3. D(250, 400) =  

4. D(18, 42) =  

5. D(21, 15) =  

6. D(16, 48) =  

7. D(21, 18) =  

8. D(30, 85) =  

9. D(54, 40) =  

10. D(12, 48) =  

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, 31.3.2021 
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ČESKÝ JAZYK 

 
MLUVNICE 

Nové téma SKLADBA - PŘÍSUDEK, učebnice str. 112 - 113, projít si úvodní článek a hlavně žluté 

odstavce. 

Zapsat si do gramatických pravidel: 

Přísudek 

= základní větný člen 

Druhy: 

1. slovesný – vyjádřený určitým slovesným tvarem (př.: Pes spí v boudě.), patří k němu i zvratné 

zájmeno se, si (př.: Učím se doma.) 

2. jmenný se sponou – vyjádřený sponovým slovesem = být, bývat, stát se, stávat se + 

přídavným nebo podstatným jménem (Petr se stal mým kamarádem. Monika byla zvědavá.) 

 

!! Naučit se nazpaměť sponová slovesa.!!  

 

LITERATURA 

Přečíst v čítance ukázku Fr. Kožík: Fidlovačka - str. 103  

do literárních sešitů zapsat odpovědi na otázky pod textem 1-3, zkontrolujeme v pátek 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 

 
PTÁCI – hrabaví (učebnice strana 23 a 26) 

Kur domácí – cévní a dýchací soustava 

    Prostudovat! 

- Jmenuj zástupce hrabavých ptáků 

- Které hrabavé ptáky chováme pro užitek? 

- Co znamená, když slepice kvoká? 

- Který z hrabavých ptáků je stěhovavý? 

- Popiš obrysové peří 

- K čemu slouží ptákům prachové peří? 

- Čím se od sebe liší samice a samec kura domácího? 

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 
Protiprávní jednání – šikana 

https://youtu.be/KEj4SQs2eQU 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
    
https://youtu.be/6XNRrNrYkwQ  

Náměty na dobrovolné cvičení na procvičení celého těla. 

 

 

 

 

https://youtu.be/KEj4SQs2eQU
https://youtu.be/6XNRrNrYkwQ
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PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 
– tradice 

Kuchyně a základní vybavení – udržování čistoty a pořádku. 

https://youtu.be/Z2ybkPx2dIg   Inspirace: moje kuchyň - uspořádání a vybavení 

https://youtu.be/ZfIQKOpmWOc  Jak uklízím kuchyň 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 
Vypracujte přiložený pracovní list.  Zašlete vypracovaný úkol na můj e-mail. 

 

 

 

https://youtu.be/Z2ybkPx2dIg
https://youtu.be/ZfIQKOpmWOc

