
Domácí příprava 6. třída                                                          18. – 22. 5. 2020 

Fyzika 

V učebnici  fyziky str. 79 – 81  přečíst kapitolu  Magnetické pole a magnetické indukční čáry. 
Důraz na obrázky a modrý rámeček na konci. 
Na webové stránce http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm jsou veškeré výukové 
prezentace, které používáme. V sekci 6. ročník prohlédnout prezentaci Magnetické pole a 

magnetické indukční čáry. 
Na youtube shlédnout  na webové adrese  https://youtu.be/hVNEjG1YuKY  video týkající se 

probírané látky. 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona)  

- Stále si opakujeme vocabulary  FOOD AND DRINK 

- BOOK page number 44 /1,2,3 – čti a mluv nahlas (výslovnost slovíček si dej na on 
line slovníku a klikni na reproduktorek nebo na cs.duolingo.com) 

- WORKBOOK 69 / FOOD – přečti si novou gramatiku: 
- Countable – počitatelná podstatná jména ( můžu je spočítat a mají množné číslo  – 

bananas, apples,..), uncountable – nepočitatelná podstatná jména ( nedají se spočítat  a 
nemají množné číslo - sugar, water,…) 

- WORKBOOK 35 /3,4 

- BOOK 44 / 4 b)  přepiš do exercise book a označ C (počítatelná) nebo U ( 

nepočítatelná)-  můžeš ofotit a přeposlat na můj mail 

- Výuka online pro malý zájem probíhat nebude, pokračujeme jako doposud 

-  HAVE FUN and collect pictures of FOOD AND DRINK – you will need it for your 

PROJECT. 

 

Přírodopis 

Pokračujeme dál ve hmyzu s proměnou nedokonalou. Dnes si projdeme další tři skupiny:  

vši, ploštice, rovnokřídlí. 

Podívejte se do učebnice na str. 83 – 85. Můžete se podívat na  krátká videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=89IJjphKhFk 

https://www.youtube.com/watch?v=1HVuIZz4SQc 

https://www.youtube.com/watch?v=yBLCVQ_goG8 

https://www.youtube.com/watch?v=TtwCrZvpgDk 

https://www.youtube.com/watch?v=Zrs85lCaDbU&t=26s 

https://www.youtube.com/watch?v=PFu4HHPJF5Y 

https://www.youtube.com/watch?v=nqzbtUATp8Y 
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https://www.youtube.com/watch?v=6mr1SfSV33o 

https://www.youtube.com/watch?v=5tmcRttIlMk 

https://www.youtube.com/watch?v=D0OSkIzZC1Q 

Dějepis 

str. 98 – 103 nastudovat, doporučuji youtube SPARTAKOVO POVSTÁNÍ. 

Občanská výchova 

 str. 52 – 53 nastudovat, poslat zpět vyplněný test 

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/ 

- v přiloženém pracovním listu (6.trida-aj-madrova) si zopakujete počitatelná a 

nepočitatelná podstatná jména, v tabulce najdete i konkrétní příklady (pracovní list si 
vytiskněte a nalepte nebo přepište do školního sešitu) 

- vypracujte v pracovním sešitě na str. 35/ cv. 4, 5 

- učte se nová slovíčka 4B (pracovní sešit str. 77) 
- vypracujte v pracovním sešitě na str. 36/ cv. 1, 2 

- vaši práci můžete poslat ke kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 

 

Český jazyk a literatura    

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. Trvá z minulého týdne. 

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. Trvá z minulého týdne. 

 Nové. Přečtěte si pravidla pro pravopis v případě shody přísudku s několikanásobným 
podmětem (modrý rámeček v učebnici na str. 101). Napište si do sešitu základní pravidla. 
Rovněž do sešitu si napište cvičení 2 a 4 z učebnice str. 101. V případě pochybností o 
správnosti mi pošlete ke kontrole. 

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. 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. Prosím o dodání od zbytku třídy. Na 
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stránce 134 v učebnici si vypište do sešitu slohu základní informace o dopisu (Dopis a Osobní 

dopis). 

Sledujte výukové pořady na České televizi. 

Zeměpis 

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). Trvá z minulého týdne. 

Nové. Z kapitol v učebnici Lidé v Africe a Život v Africe (str. 13 až 16) si napiš do sešitu 
stručné výpisky (orientuj se na tučně vytištěná slova). Dobrovolný úkol – vyhledej nějaký 
zajímavý recept na originální africký pokrm z tamních produktů, napiš ho s náležitostmi 
popisu pracovního postupu (viz český jazyk – sloh (učebnice)) a pošli mi na školní mail. 

Matematika                                                                                  

Nejprve připomínky k minulému úkolu (konstrukce trojúhelníků): většina z vás dělá příliš 
malé náčrtky, vnitřní úhly jsme zapisovali dovnitř trojúhelníku k příslušnému vrcholu a 
označili obloučkem, rovnostranný trojúhelník má všechny strany shodné i všechny vnitřní 
úhly = 60°. 

Tento týden budeme opakovat: vypracujte úlohu 6 na straně 94 z učebnice geometrie. 
Dodržujte správný zápis. Např. α = 180°- (β + γ) 

Vyřešenou úlohu opět pošlete na e-mail vlckova@ysrtyne.cz do 22. 5. 2020. Dodržujte 
stanovené termíny pro odevzdání úkolů. Děkuji. Vlčková 
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