
Domácí práce 6. třída                                             27. 4. – 30. 4. 2020 

Přírodopis 

Děkuji za zaslané vypracované otázky  

Tento týden se podíváme na další skupinu – HMYZ 

Projděte si v učebnici str. 76 – 79 a vlepte, či opište si zápis. K zápisu si domalujte obrázky 

(nebo z učebnice okopírujte) ze strany 77 (hlavně 4 druhy ústního ústrojí) 

Další test bude příště. Přeji pěkné dny. Jana Mertlíková 

Anglický jazyk (Machačová) 
Dnes máš 4 pracovní listy na PAST TENSE + 1 kvíz ( vypracuj je s tabulkou irregular verbs) 

– po vyplnění si 2 vyber a pošli na můj mail ( Kvíz o Harrym je extra bonus) 

Tahák : pokud sloveso v tabulce není, je pravidelné , koncovka –ed ( played, worked) 

Tahák : pokud  je před slovesem záporka  NOT, jedná se o zápor v minulém čase : 

EXAMPLE : He……………………….. NOT PLAY tennis. He din´t play tennis. 

  She …………………….. NOT SEE a witch. She didn´t see a witch. 

My brother ………………. NOT BE at school. POZOR TO JE TO BE !  My 

brother wasn´t at school. 

- Další taháky najdeš ve WORKBOOK str.68-69 ( Tabulky přehledu mluvnice) 
- Procvičuj angličtinu na internetu a na stránkách školy Angličtina, year6 

 

Zeměpis 

Trvá krátký referát o Krkonoších (připomínám minulé zadání), kde bude za 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. 

Z druhé učebnice (Zeměpis oceánů a světadílů (1) si přečti základní informace o Africe (str. 8 

až 10. Vypiš si do sešitu informace o poloze a rozloze, povrchu a nerostných surovinách. 

Na internetu si najděte (pokud máte možnost) pořady o afrických národních parcích a alespoň 
se dvěma parky se takto seznamte. 

 

 



Fyzika 

 V učebnici fyziky str. 66 – 68  přečíst kapitolu  Elektrické pole. Důraz na obrázky a modrý 
rámeček na konci. 
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 test Elektrické pole. 

Na webové stránce http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm jsou veškeré výukové 
prezentace, které používáme. V sekci 6. ročník prohlédnout prezentaci Elektrické pole. 

 

Matematika 

Tento týden si projděte v učebnici geometrie stránky 76 – 78, kde máte vysvětleno, co je útvar 
osově souměrný. Potom si vypracujte v pracovním sešitě na str. 27 úlohu 1. Nezapomeň, že 
osa rozděluje útvar na 2 stejné části, které by se po přeložení v místě osy překrývaly. 

Do domácího sešitu dále narýsuj úlohy z učebnice geometrie str. 81/cv. 10, 11, 12 a 
oskenované nebo ofocené mi je pošli na e-mail vlckova@zsrtyne.cz 

Do příštího týdne si pečlivě prostuduj a zopakuj učivo o trojúhelnících v učebnici na  
str. 83 – 88. Budeš to dále potřebovat!!! 

Český jazyk a literatura   

Po té, co jste si zapsali informace z modrých rámečků o slovesech, věnujte čas cvičením 
v učebnici pod těmi rámečky (str. 86 -91). Pokud budete mít problémy, podívejte se do 

příslušného rámečku na pravidla. Vypracujte cvičení 3 (učebnice str. 86) a cvičení 7 (učebnice 
str. 87) a pošlete mi je na školní mail v příštím týdnu. 

Ze cvičebnice 2 (žlutá) si procvičujte opakování sloves ze cvičebnice str. 25 a 26 (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 – stále od všech nemám. Čtěte si 
Vámi vybraný dobrodružný příběh. Pokud ho budete mít přečtený. Vypracujte z něj referát 
(podle vzoru, který máte v sešitě z literatury) a pošlete mi ho na školní mail (závěrečný termín 
bude 5. 6.). 

Ze slohu trvá osnova na kompoziční práci – viz zadání předchozí termíny. 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. 
Těším se na kompoziční práce. Závěrečný termín odevzdání bude 15. 5. 

Sledujte výukové pořady na České televizi. 

 

http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm
mailto:vlckova@zsrtyne.cz


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 vás čeká PROJECT: MY HOLIDAY, v učebnici na str. 43 najdete zadání 

POZOR! Project píšete v minulém čase. 
Kam jste jeli? S kým jste jeli? Kde jste bydleli? Jak to tam vypadalo? Jak se vám tam 

líbilo? Jaké bylo počasí? Co jste dělali? Jak dlouho jste tam byli?… apod. 
(Pokud budete mít problém s obrázky, můžete je vynechat.) 

- váš project můžete psát v textovém editoru, v PowerPointu nebo na papír (práci 

vyfoťte/naskenujte) a pošlete na email: madrova@zsrtyne.cz 

 

Dějepis 

 str. 91 – 93 nastudovat, zkuste si doplnit texty na opakování. 

Občanská výchova  

str. 46 – 47 nastudovat, zkuste test na str. 47. 

Chválím všechny, kteří zaslali vyplněné testy. Najmanová 
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