
Domácí příprava  6. třída                                              11. 5. – 15. 5. 

 

Český jazyk a literatura    

 Vypracujte cvičení 3 (učebnice str. 86) a cvičení 7 (učebnice str. 87) a pošlete mi je na školní 
mail v příštím týdnu. (Trvá z minulého týdne.) Prosím zbytek třídy o zaslání cvičení. Ve 
cvičebnici (2. díl, žlutá) najděte kapitolu 4. (Slovesa, str. 25 až 31) a postupně si udělejte tato 
cvičení – 2, 4, 5a, 7a. Správnost si zkontrolujte v klíči. 

Z učebnice se podíváte na opakování shody podmětu s přísudkem ( str. 99 -100) . Procvičujte 
si shodu podmětu a přísudku na cvičeních z cvičebnice (2, žlutá) – cvičení 11 (str. 36), cvičení 
13 (str. 37). Správnost si zkontrolujte v klíči. 

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.). (Trvá z minulého zadání.) 

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 s osnovou. Závěrečný termín odevzdání bude 15. 5. 

Sledujte výukové pořady na České televizi. 

Fyzika :  

V učebnici  fyziky str. 74 – 75  přečíst kapitolu  Působení  magnetu na tělesa z různých látek 
str. 76 a Magnetická indukce a magnetování str.77 -78 . 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 Magnetismus, podtéma  Trvalé 

magnety si vyhodnotit  testy se stejnými názvy jako v předchozím odstavci 
Na webové stránce http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm jsou veškeré výukové 
prezentace, které používáme. V sekci  6. ročník  prohlédnout opět prezentace Působení  
magnetu na těles z různých látek a Magnetická indukce a magnetování. 
Dále zpracovat pracovní list  Elektrické pole a magnety a zaslat na adresu  dufka@zsrtyne.cz 

Zeměpis 

Trvá krátký referát o Krkonoších, prosím zbytek třídy o jeho zaslání na můj školní mail. 

Z druhé učebnice (Zeměpis oceánů a světadílů (1) si přečti o vodstvu, rostlinstvu a živočišstvu 
(str. 11 a 12) a stručně si vypiš základní informace (tučná slova). Přečti si kapitolu Lidé 
v Africe (str. 13 a 14). Na internetu si najděte (pokud máte možnost You Tube) pořady o 
afrických národních parcích a jiných skutečnostech z Afriky (stručně si zaznamenejte do 
sešitu, o čem to bylo). 

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


Anglický jazyk ( Machačová Yvona)  

- Začínáme FOOD AND DRINK . 

-  Workbook – new  vocabulary : page 77 / FOOD AND DRINK – zapíšema a učíme 
se nová slovíčka. Můžeš si vytisknout pracovní list – jako tahák a dát do Vocabulary. 

- Výslovnost slovíček : YOUTUBE– zadej si : food and drink pronunciation a 

vybírej si vocabulary, songs, I like, I don´t like…… a nahlas vyslovuj. Vyzkoušej i 
LEARN FOOD VOCABULARY – talking flascards………… NAHLAS OPAKUJ!  

- WORKBOOK : page number 34/ 1,2 – vypracuj. 

- Pilně procvičuj na on line programech na AJ ( z minulých zadání domácí práce) a 

zaměřuj se na FOOD AND DRINK. 

- HAVE FUN AND ENJOY ENGLISH! 

Pro ty, kteří mají doma SKYPE, je možná 2x týdně výuka na skype. Nahlaste se 
prosím na adresu machacova@zsrtyne.cz do pondělí všichni ti, kteří o tuto formu 
výuky mají zájem. 

 

Anglický jazyk (Mgr. Martina Mádrová) 

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

- všechny informace, odkazy, videa a další procvičování najdete také na webových 

stránkách angličtiny: https://anglictina-madrova3.webnode.cz/ 

- procvičujte slovíčka 4A Food and drink 

- tento týden vás čekají počitatelná a nepočitatelná podstatná jména – vše najdete 
v příloze (6.trida-aj-madrova) 

- své úkoly můžete poslat ke kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 

 

Přírodopis 

Dnes budeme pokračovat ve hmyzu. Už víte složení těla hmyzu, druhy ústního ústrojí, jaká 
křídla a oči má hmyz, tvary tykadel a jak se hmyz dělí podle rozmnožování. 

 

Pokračujeme v poznávání  hmyzu s proměnou nedokonalou (vajíčko – larva , nymfa – 

dospělec) 

Patří tam skupiny: vážky, stejnokřídlí, vši, ploštice, rovnokřídlí 

Nyní se podíváme na vážky a stejnokřídlí 

Pročtěte si učebnici str. 80 –  82, vlepte, či napište si zápis 

Podívejte se na video o zrození vážky: 

https://www.youtube.com/watch?v=PQyhp2X_De4&t=40s 

mailto:machacova@zsrtyne.cz
https://anglictina-madrova3.webnode.cz/
mailto:madrova@zsrtyne.cz
https://www.youtube.com/watch?v=PQyhp2X_De4&t=40s


Matematika 

Děkuji všem zodpovědným za zaslané úlohy, na zbytek stále čekám. 
V tomto týdnu zůstaneme ještě u trojúhelníků. Doufám, že sestrojit trojúhelníky vám 
nedělalo problém. Vypracujte si tedy samostatně úlohy na str. 31 v pracovním sešitě 
z geometrie. 

Dále si opište pečlivě do sešitu fialové rámečky ze strany 93 v učebnici a prostudujte 

následující obrázky (str. 93 – 94). Pak připište ještě rámeček ze strany 95 

 o rovnostranném trojúhelníku. 

A teď úkol, který mi zase pošlete na adresu vlckova@zsrtyne.cz do 15. 5. 2020 

Učebnice geometrie str. 94/ cv. 2 a str. 96/ cv. 1 (úlohy budou mít tužkou náčrtek, pak 
narýsovanou konstrukci a ti šikovnější se mohou pokusit o zápis konstrukce podle vzoru na 
straně 92 nahoře). Hodně zdaru!!! 
 

Dějepis 

str. 96 – 97 přečíst a nastudovat, youtube OSUDY ŘÍMA2011/01/ DOKUMENT CZ 

Občanská výchova 

 str. 50 -51 přečíst a nastudovat 

Evropa – náš projekt EVROPA se uskuteční na začátku září, tak si můžete ještě dopilovat 
podrobnosti. 

Děkuji všem, kteří včas posílají vypracované testy a projekty. Najmanová 
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