
Domácí příprava 6. třída            20. 4. – 24. 4. 

 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona)  

- Dnes máš 1  pracovní list, vyplň a přepošli na můj mail 
- Zalítej si vrtulníkem : www.alfbook.cz , zadej kód : ucimesedoma , najdi 6. ročník, 

anglický jazyk, Project 3  a podle naší knihy najdi správný unit ( jméno kapitoly) a 
procvičuj. Vyzkoušet můžeš i VOCABULARY. Uvidíš, bude tě to moc bavit!  

- Nezapomeň procvičovat i na www.jazyky-online.info  a trénuj VOCABULARY 

HOLIDAYS ABCD 

Anglický jazyk ( Mgr. Martina Mádrová) 

- děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulý týden  

- všechny informace, odkazy a další procvičování najdete také na webových stránkách 
angličtiny: https://anglictina-madrova3.webnode.cz/ 

- tento týden si zopakujete, co jste se ve třetí lekci naučili 
- v pracovním sešitě vyplňte zbylá cvičení na str. 32 – 33 

- vyplňte pracovní list (AJ6 Madrova) a odešlete na email: madrova@zsrtyne.cz 

Fyzika   

 Na stránkách Nakladatelství  Fraus -   fraus.cz  v sekci Škola s nadhledem jsou pod záložkou 
Online cvičení interaktivní testy. V části  pro  6. ročník sekce Elektrické vlastnosti látek si 
vyhodnotit  testy  Atom  a  Elektrické vlastnosti látek. 

V učebnici fyziky str. 64 – 66 přečíst kapitolu  Elektrické vodiče a nevodiče. 
Dále zpracovat pracovní list  Elektrický náboj a vyplněný zaslat na mailovou adresu 
dufka@zsrtyne.cz 

Matematika 

Tentokrát zůstaneme u osové souměrnosti. Pokud jste pochopili, že obraz každého bodu 
v osové souměrnosti leží na kolmici k ose vedené z daného bodu v opačně polorovině ve 
stejné vzdálenosti od osy, můžete se pustit do úloh v pracovním sešitě na str. 23 – 26. 

Ke studiu je možno využít video: https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE 

Ostře ořezanou tvrdou tužkou narýsujte úlohy: str. 23/ cv. 1, 2 

                                                                           str.24/ cv. 3, str. 25/ cv. 4, str. 26/ cv. 5 
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Český jazyk a literatura   

Po té, co jste si zapsali informace z modrých rámečků o číslovkách a slovesech, věnujte čas 
cvičením v učebnici pod těmi rámečky (str. 80 -91). Pokud budete mít problémy, podívejte se 

do příslušného rámečku na pravidla – toto zadání stále trvá z minula. 

Ze cvičebnice 2 (žlutá) si procvičujte opakování číslovek ze cvičebnice str. 24 a 25 (opět si 
správnost potvrďte pomocí klíče). Pravopis si procvičujte ze cvičebnice 1 (oranžová), kapitola 
3. Pravopis slov – str. 25 až 29. Udělejte si nevyplněná cvičení v této kapitolce. Správnost si 

ověřte v klíči (vzadu). 

V literatuře prosím zbytek třídy o poslání vaší pohádky – viz předminulé zadání. Čtěte si 
Vámi vybraný dobrodružný příběh. 

Ze slohu trvá osnova na kompoziční práci – viz zadání z předminulého týdne. Jestliže jste mi 
již poslali osnovu a já vám odepsal, že je v pořádku. Napište slohovou kompoziční práci podle 
osnovy. Prosím nejlépe o přiložený soubor k mailu. Pošlete mi prosím na můj školní mail.  

Sledujte výukové pořady na České televizi. 

Zeměpis 

Abychom uzavřeli kapitoly týkající se šířkových pásů, krajinné sféry a výškových stupňů, 
napište mi prosím krátký referát o Krkonoších, kde bude:  
1. Do jakého šířkového pásu patří Krkonoše? 

 2. O jaký typ krajiny se jedná?  

3. Jakým způsobem tato krajina vznikla? (Je třeba si uvědomit, že Krkonoše mají poměrně 
velkou nadmořskou výšku, ale nemají výrazné vrcholy, vlastně jsou nahoře ploché.) 
 4. Jaké výškové stupně v Krkonoších najdeme? Seřaď je, jak jdou za sebou od nejnižšího po 
nejvyšší.  Svá tvrzení stručně vysvětli – uveď nějaké důvody, proč si to myslíš.  
Pro vypracování referátu ti pomůže učebnice str. 91 až 102. Referát mi pošli na můj školní 
mail. Děkuji. 

Vedle toho už budeme pracovat s druhou učebnicí (Zeměpis oceánů a světadílů (1)). Zde si 
přečti kapitolu Atlantický oceán str. 5 až 7.  

Dějepis 

str.88 -90 – nastudovat,vyplnit test,  zaslat zpět na moji adresu. 

Evropa  

– vypracovat projekt OLYMPIJSKÉ HRY, vyplnit test, zaslat zpět na moji adresu. 

Na vypracování projektu máte 14 dní. 

Ov -  

 vypracovat test, zaslat zpět na moji adresu. 

https://mail.zsrtyne.cz/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=503&_part=6&_actio

n=get&_extwin=1 
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Přírodopis 

Prošli jste si členovce, máte napsaný, či vlepený zápis, nyní jsem připravila pár otázek k tomuto učivu. 
Otázky jsou v příloze. Můžete pouze vyplnit a přeposlat, nebo vytisknout, vyplnit, vyfotit a poslat na 
email: mertlikova@zsrtyne.cz   Připojte i odpověď na otázku z minulého týdne. 

 

Další týden se budeme věnovat další skupině členovců: korýši – přečtěte si v učebnici na str.70 – 72 a 

opište, či nalepte si zápis do sešitu (viz příloha). 
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