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21_úkoly pro domácí přípravu žáků_16.týden_19.04.-23.04.2021 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník   

TÝDEN 19.04.-23.04.2021 
 

MATEMATIKA 
 

Urči zpaměti nejmenší společný násobek čísel: 

1) n(2, 5) =  

2) n(4, 16) =  

3) n(6, 24) =  

4) n(5, 12) =  

5) n(3, 4) =  

6) n(5, 15) =  

7) n(9, 12) =  

8) n(8, 20) =  

9) n(5, 9) =  

10) n(4, 12) =  

11) n(8, 10) =  

12) n(4, 15) =  

13) n(6, 7) =  

14) n(4, 18) =  

15) n(9, 11) =  

16) n(6, 30) = 

Výsledky, digitalizujte a pošlete jako přílohu ve formátu PDF nebo JPG na můj školní 

email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz.  

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 14.4.2021 
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FYZIKA  
 

1 Z čeho odvozujeme čas?  

2 Kdy začíná nový den?  

3 
Za jak dlouho se Země otočí 

kolem své osy? 
 

4 
Za jak dlouho oběhne Země 

okolo Slunce? 
 

5 
Jak se ve fyzice označuje 

čas? 
 

6 
Jaká je základní jednotka 

času? 
 

7 
Kde je výchozí bod pro 

měření času na Zemi? 
 

8 
Kolik je na Zemi časových 

pásem? 
 

 

Odpovědi pošlete na můj školní email. 

Zpracoval: Valchář P., 14.4.2021 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

Vypracujte v pracovním sešitě na str. 48 cvičení 1 a 2 (pozor, pokračuje až na stranu 49). Zašlete 

vypracovaný úkol na můj e-mail. 

 

ČESKÝ JAZYK 
 

MLUVNICE 

Téma: Shoda přísudku s podmětem i několikanásobným - str. 115 

Opište nebo ofoťte a nalepte si do gramatických pravidel tabulky ze stran 115 a 117 

Cvičení budeme dělat on-line. 

LITERATURA 

Přečtěte si v čítance ukázku G. Durrell: Ať žijí zvířata – str. 159 

SLOH 

Téma: Popis dějový a popis pracovního postupu 

Připravte si ústně cv. 156/2, v pátek mi některý zvyk převyprávíte. 
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PŘÍRODOPIS 
 

PTÁCI – měkkozobí (učebnice strana 27) 

Holub domácí 

Holub hřivnáč 

Hrdlička zahradní 

- Jak se starají holubi o svá mláďata? 
- Čím jsou holubi užiteční a čím škodí? 
- Proč říkáme holubům měkkozobí? 

Otázky vypracuj a na hodině PŘ si se zkontrolujeme. 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
 

Lidská práva 

Která práva jsou porušována v těchto případech? (Na straně 69 máte 8 otázek – zodpovězte je) 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Náměty na dobrovolné tělovýchovné činnosti. 

https://youtu.be/VZn91eCgLEQ 

Intenzivní cvičení pro celé tělo: Vytvaruj si všechny partie! 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

– Pěstování rajčat ze semínek - Pěstování pro začátečníky  
https://youtu.be/8oI03NNhFfM 

 

INFORMATIKA 
 

- formát buněk 

- formátování řádků a sloupců 

 

https://youtu.be/xXTkMuijjWo 

https://youtu.be/SHA8LYKGbQU?list=TLPQMTQwNDIwMjEiuBRpyFlpuw 
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