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22_úkoly pro domácí přípravu žáků_17.týden_26.04.-30.04.2021 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ročník   

TÝDEN 26.04.-30.04.2021 

 

 

FYZIKA  
 

Převeďte jednotky času: 
 

1 15 000 s h, min, s 

2 425 min h, min 

3 1 420 min h, min 

4 560 s min, s 

5 560 s ms 

6 0,4 h min 

7 36,2 min s 

8 10,35 min min, s 

9 89 000 s h, min, s 

10 45 min h 

11 5 min h 

12 135 250 s h, min, s 

 

Odpovědi pošlete na můj školní email. 

Zpracoval: Valchář P., 21.4.2021 
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MATEMATIKA 
 

Převeďte úhlové jednotky podle zadání: 

1 19°  minuty 

2 9,25°  minuty 

3 480´  stupně 

4 6°15´  minuty 

5 256´  minuty 

6 14,5°  minuty 

7 100°360´  stupně 

8 604´  stupně a minuty 

9 0,75°  minuty 

10 34,5°  stupně a minuty 

11 29°95´  stupně a minuty 

12 140´  stupně a minuty 

13 5´  vteřiny 

14 10´26″  vteřiny 

15 500″  minuty a vteřiny 

16 33´33″  vteřiny 

17 10´26″   vteřiny 

18 2°2´2″  vteřiny 

 

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

email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz.  

Zpracoval: Valchář Pavel, 21.4.2021 
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ČESKÝ JAZYK 
 

MLUVNICE 

 

Téma: Předmět – str. 118 

Přečtěte si žlutý odstavec na str. 118 – rozvíjející větné členy, grafické znázornění předmětu na str. 119 

a žlutý odstavec na str. 119 

 

Zapište si do gramatických pravidel: 

 

Předmět (PT) 

= rozvíjející větný člen 

- ptáme se na něj všemi pádovými otázkami, kromě 1. pádu  

- rozvíjí sloveso nebo přídavné jméno 

-příklad na předmět si opište z grafického znázornění v učebnici na str. 119 

 

LITERATURA 

 

V čítance na str. 123 si přečtěte ukázku Miloš Macourek: Jak Mach a Šebestová udělali z pana 

Kolouška žáka Leonarda da Vinci a zkuste si odpovědět na otázky pod textem. 

 

SLOH 

 

Téma: Popis dějový a popis pracovního postupu 

Písemně vypracujte cvičení 157/7 (vzpomeňte si na doby, kdy jste ještě chodili do školy) a do pátku 

pošlete na můj mail. 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Vypracujte v pracovním sešitě na str. 49 cvičení 3 a na str. 50 cvičení 1, 2 a 3 (pokračuje až na stranu 

51). Zašlete vypracovaný úkol na můj e-mail. 

 

 

PŘÍRODOPIS 
PTÁCI – vrubozobí  (učebnice strana 28) 

Kachna divoká 

Husa velká 

Labuť velká 

Prostudovat v učebnici stranu 28. 

- Proč se vrubozobým při plavání ve vodě nesmáčí peří? 

- Které další znaky mají vrubozobí? 

Otázky si vypracuj a na hodině PŘ si je zkontrolujeme.  

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
Jako přílohu posílám pracovní list, který si vypracujete. 

Stačí, když si zapíšete jen variantu, kterou si vyberte ze dvou variant (např. 1. A) 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Náměty na dobrovolné tělovýchovné činnosti. 

https://youtu.be/9x97K2DtuBE 

TABATA pro začátečníky i pokročilé - 27 minut 

https://youtu.be/9x97K2DtuBE
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PRACOVNÍ ČINNOSTI 
– léčivé rostliny a koření 

 

Námět na dobrovolné shlédnutí videa o léčivých rostlinkách a koření. 

https://youtu.be/34_J7Amzvwk 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/34_J7Amzvwk

