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20_úkoly pro domácí přípravu žáků_15.týden_12.04.-16.04.2021 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník   

TÝDEN 12.04.-16.04.2021 

 

MATEMATIKA 
 

Odpovězte na otázky: 

 

1. Existuje nějaké sudé prvočíslo? 

2. Kolik je prvočísel dělitelných třemi? 

3. Urči, zda se jedná o prvočíslo nebo číslo složené. 

21, 23, 24, 29, 30, 34, 47, 55, 59 

4. Vyškrtej z tabulky číslo 1 a všechna čísla složená. Kolik je prvočísel do stovky? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

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, 7.4.2021 

 

 

FYZIKA 
 

H.29. Dvě závaží ze železa mají stejnou hmotnost. Musí mít také stejný objem? Musí mít také stejný 

tvar? 

 

H.30. Na miskách vah leží dvě kuličky stejného objemu. Která je z cínu a která z mědi? 

Měď je hustší než cín. 

 

H.32.  Jaký objem bude mít pěnový polystyren o hmotnosti 6 kg? Převeď na litry. 

 

H.33. Z vadného potrubí uniklo do potoka 77 kg nafty o hustotě 940 kg/m
3
. Kolik litrů nafty 

uniklo? 
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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., 7.4.2021 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

 
MLUVNICE 

 

Téma: Podmět - str. 113-114 

Zapište si do gramatických pravidel: 

Podmět 

= základní větný člen 

-ptáme se na něj otázkou 1. pádu – kdo, co 

Může být: 

 vyjádřený – podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou (př.: U okna stojí 

stůl. Něco se pokazilo.) 

 nevyjádřený – dokážeme ho doplnit z tvaru přísudku, nebo ze souvislostí (př.: Už to znám. – já, 

Je nemocný. – on) 

 několikanásobný – skládá se z více členů, které oddělujeme čárkami (př.: Petr, Jana i Lukáš nás 

zítra navštíví) 

 

LITERATURA 

 

Přečtěte si v čítance ukázku J. R. R. Tolkien: Hobit – str. 128 

SLOH 

Téma: Popis dějový a popis pracovního postupu – str. 154 

Přečtěte si všechny tři ukázky ze str. 154-155. Úkoly k textům jsou až na str. 156 nahoře: a) si pouze 

promyslete, b) písemně – napište si ke každému textu 2 otázky pro spolužáky (dohromady budete 

mít 6 otázek). Odpovědi projdeme společně v pátek při on-line hodině. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 
Vypracujte v pracovním sešitě str. 46 a 47 (cvičení 5 vynechte). Zašlete vypracovaný úkol na můj e-

mail.  

 

 

PŘÍRODOPIS 

 
PTÁCI – další hrabaví (učebnice strana 26) 

Krocan divoký, koroptev polní, křepelka polní, bažant obecný, páv korunkatý, 

tetřev hlušec.  

Prostudovat a každý si vybere jednoho ptáka a něco o něm zjistí a napíše. 
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OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 
Protiprávní jednání – šikana, kyberšikana, krádež, mobing, bossing, stalking 

Vyberte si jedno téma a na toto téma vytvořte prezentaci, alespoň o 6 snímcích. 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 
Napiš jaké správné oblečení a obuv nosíme na sport a proč? 

Napiš 6 letních sportů, 6 zimních sportů. 

Napiš sporty v oboru atletiky, které znáš. 

Výsledek své práce mi zašlete na můj email. Děkuji 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 
– Techniky práce s papírem  -  překládání, ořezávání, stříhání, vytrhávání, lepení, skládání, 

https://youtu.be/aOjWJvI3PIs 

https://youtu.be/iQhZHJAoOqI 

Tady máte nějaké náměty z youtube, ale samozřejmě si můžete najít i něco jiného. 

Výrobek vyfoťte a zašlete na můj email. Děkuji. 

 

 

INFORMATIKA 

 
Prezentace v programu PowerPoint minimálně o 6 snímcích na téma protiprávní jednání výběr máte 

zadaný v OV. 

Prosím zaslat na můj email. Děkuji 

 

 

 

 

https://youtu.be/aOjWJvI3PIs
https://youtu.be/iQhZHJAoOqI

