
Domácí příprava 6. třída                                                       25. 5. – 29. 5.  

Fyzika 
V učebnici fyziky str. 81 – 83 přečíst kapitolu Magnetické pole  Země, kompas. 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  se stejným názvem. 
Na youtube shlédnout  na webové adrese  https://www.youtube.com/watch?v=T1NVGCbfh-s 

video týkající se probírané látky. 

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  
Kompas, si vyhodnotit  test  Magnetické pole  Země, kompas. 

Přírodopis 

Probrali jsme hmyz s proměnou nedokonalou a nyní náš čeká podívat se na hmyz 
s proměnou dokonalou. Podívejte se na strany 78 – 79 na rozdíl mezi těmito 
skupinami. Rozdíl je ve vývojových stádiích rozmnožování. 
 

Hmyz s proměnou dokonalou 

Patří tam: blechy, síťokřídlí, motýli, brouci, dvoukřídlí, blanokřídlí 
 

Dnes se podíváme na blechy a síťokřídlí. Přečtěte si text v učebnici na str. 86 – 87 

Podívejte se na videa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gS9p2fupoOc       zlatoočka obecná 

https://www.youtube.com/watch?v=nsznXgWyrHg&t=12s     mravkolev  

 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona)  

- FOOD AND DRINK – pokračujeme 

- BOOK  45 / 5 – přečti si k tomu přehled mluvnice ve WORKBOOK  pg 70 ( a/an) a 

doplň si na folii – příště si napíšeme test z A / AN  

- WORKBOOK 35/ 3,4,5,6 – doplň 

- Podívej  se na nové VOCABULARY STONE SOUP a začni se učit další FOOD 

- Vylušti si křížovku WORKBOOK 36 / 1, 2 

- Na YOUTUBE si zadej : FOOD AND DRINK – opakuj si slovíčka, zazpívej si 
- Opakujeme si AJ na PC programech doporučených v předchozích přípravách 

- HAVE FUN! 
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Matematika  

V tomto týdnu se máte naučit rýsovat výšky v trojúhelnících. K tomu je nutné si pečlivě 
nastudovat postup dle přiložených videí. Zkuste si to i podle návodu sestrojit na kus papíru. 

https://www.youtube.com/watch?v=XbV6_wp-OHQ    výšky trojúhelníka 

https://www.youtube.com/watch?v=S8h7TX8Bwqw    výšky tupoúhlého trojúhelníka 

https://www.youtube.com/watch?v=I7zKd0XHF8g      výšky pravoúhlého trojúhelníka 

https://www.youtube.com/watch?v=ReBH5B98w-A    výšky ostroúhlého trojúhelníka 

Až budete mít nastudováno, vypracujte následující domácí úkol: sestrojte do sešitu trojúhelník 
ABC (a = 10cm, b = 6cm, c = 7cm) a v něm všechny 3 výšky s označením va(výška na stranu 
az vrcholu A), vb (výška na stranu bz vrcholu B), vc(výška na stranu c z vrcholu C). Rýsujte 

přesně, ostře ořezanou tužkou!!! Jen tak se vám všechny výšky protnou v jediném bodě. 

Český jazyk a literatura   

 Trvá z minulého týdne. 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. 

Ve cvičebnici (2, tmavě žlutá) si doplňte cvičení 13, 14, 15 a 16 na stránkách 37 a 38. Své 

řešení si zkontrolujte v klíči. 

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.) 

Z malé učebnice literatury si vypiš do sešitu informace o humoristické literatuře (str.23 a 24 – 

fialový rámeček, vedle toho si zapiš do sešitu příklady knih a filmů (z vlastní četby nebo 
sledování), které bys zařadil do humoristické oblasti. V pracovním sešitě z literatury si najdi 

str. 51 – přečti si ukázky z Bylo nás pět a odpověz na otázky pod texty. Do pracovního sešitu 
nepiš (na konci roku se vrací) – buď na fólii, nebo na papír. 

 Prosím o dodání slohové práce od zbytku třídy. Na stránce 134 v učebnici si vypište do sešitu 
slohu základní informace o dopisu (Dopis a Osobní dopis). Trvá z minulého zadání. 

Sledujte výukové pořady na České televizi. 
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Zeměpis 

Trvá z minulého týdne. 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. 

Nové. V učebnici si přečti kapitoly – Severní Afrika, Říční oáza a poušť a Největší poušť 
světa (str. 17 až 24), udělej si do sešitu stručné výpisky (orientuj se na tučně vytištěná slova), 
z mapky na str. 17 (dole) si vypiš, které státy patří do regionu severní Afriky. Zapátrej ve své 
četbě nebo viděných filmech, kde se využilo prostředí severní Afriky. Použij internet aj. 
Pokud si vzpomeneš, napiš si do sešitu, o co se jednalo – název, případně autora. Vedle toho 

si najdi na YouTube zeměpisné pořady o Egyptu, Maroku a Tunisku (oblíbená turistická 
místa Čechů) a zaznamenej si do sešitu, co je v těchto zemích možné vidět. 

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/ 

- opakujte slovíčka FOOD 

- tento týden vás čeká použití slovíček A/AN x SOME, SOME x ANY – rozdíly mezi 

nimi můžete nastudovat v pracovním sešitě na str. 70/ 4.2, 4.3 

- do školního sešitu si zapište: 
 

A/AN x SOME 

- neurčité členy A/AN používáme s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle 

an apple 

a banana 

- SOME – hovoříme o neurčitém množství, používáme před nepočitatelnými 
podstatnými jmény nebo s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle 

some cheese 

some books 

some water 

 

SOME x ANY 

- používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény a s počitatelnými podstatnými jmény 

v množném čísle 

- SOME – používáme v kladných větách 

I´ve got some books. 

- ANY – používáme v záporných větách a v otázkách 

Is there any milk? 

There isn´t any time. 

 

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


- v pracovním sešitě vypracujte celou stranu 37 

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

 

 

Dějepis 

str. 104 - zkuste si opakování, příště pošlu test, 
 str. 105 – 109 nastudovat 

 doporučuji videa na youtube VESUV ERUPTION a POMPEJE 2014 

Občanská výchova 

str. 54 – 55 nastudovat, zkuste si doplňovačku na str. 55 
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