
Domácí příprava 6. třída                                                                     1. 6. – 5. 6. 

Matematika                                                              

Ten, kdo zvládl minulý týden výšky trojúhelníka, zvládne určitě i těžnice, které vás čekají 
nyní. Nejprve si prostudujte pozorně v učebnici geometrie str. 101 – 103, trojúhelníky A i B si 

narýsujte s těžnicemi do sešitu tak, jak je na obrázku v učebnici. Potom si do sešitu opište 
poučky ve fialových rámečcích a podívejte se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Trm323gwnHs 

https://www.youtube.com/watch?v=nSRUNYB7ASU 

https://www.youtube.com/watch?v=0RTM6I9tyfY 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2IzUDwgEak 

Až budete mít nastudováno, vypracujte na str. 102 v učebnici cvičení 1 a 3. Hotový úkol mi 
opět pošlete do 5. 6. na e-mail vlckova@zsrtyne.cz  

Fyzika  

 V učebnici  fyziky str. 86 – 87  přečíst kapitolu Elektrický proud, elektrické napětí. 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. 
Dále zpracuj  pracovní list  Magnetické pole zašli na adresu  dufka@zsrtyne.cz 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona)  

- Děkuji všem, kteří ofotili počitatelné a nepočítatelné jídlo a pití a přeposlali 
- Dnes tě čeká slibovaný test na neurčitý člen a/ an ( viz pracovní list) – vyplň a 

přepošli na můj mail. 
- Dnes se naučíme opět něco nového : SOME x ANY –  pozorně si pracovní list přečti a 

vyplň ( neposílej) 
- WORKBOOK 36/ 3 and WORKBOOK 37/4 - vyplníme 

- BOOK 46 –Stone Soup ( přečteme si pohádku) 
- Jako odměnu za svoji práci máš křížovku – můžeš poslat tajenku na můj mail 
- Doma si procvičujeme slovíčka FOOD AND DRINK  v praxi : jídlo a pití říkáme 

anglicky, v obchodě si ukazujeme a říkáme anglicky, vyjmenujeme anglicky- co je 

v ledničce, co nám chybí, co mám ráda ( I like), I don´t like,…. 
- HAVE FUN WITH ENGLISH! 
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Přírodopis  

Dobrý den, tento týden budeme pokračovat ve hmyzu s proměnou dokonalou 

Motýli – v učebnici na str.88 

Podívejte se na krátká videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=WV4LArkVZ4k 

https://www.youtube.com/watch?v=cg_BAK_jqj0 

https://www.youtube.com/watch?v=iXstBp4VvXg 

https://www.youtube.com/watch?v=DBOYW838ojA 

https://www.youtube.com/watch?v=bA4-52ZFlE4 

https://www.youtube.com/watch?v=QybBsWld3gk 

https://www.youtube.com/watch?v=gjZFAy42dgE 

https://www.youtube.com/watch?v=tEfrmUoJ-hQ 

https://www.youtube.com/watch?v=v1xTJY9m1bk&t=18s 

https://www.youtube.com/watch?v=kUilpnm9sro 

https://www.youtube.com/watch?v=HzvN7vciOcw 

https://www.youtube.com/watch?v=ohp7zSK_-9E 

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

Dějepis 

str. 110 – 113 nastudovat, zkuste si opakování, zpět pošlete vyplněný test.  
Na youtube doporučuji ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ I a II.      

Občanská výchova 

 str. 56 – 57 nastudovat, 

 ze strany 64 (14 otázek) mi pošlete správné odpovědi – stačí číslo otázky a písmeno správné 

odpovědi.  
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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/ 

- přečtěte si nová slovíčka 4C Mut goes shopping (pracovní sešit str. 77) 
- v učebnici si přečtěte příběh na str. 48 a vypracujte cv. 1, 2 

- do školního sešitu si zapište: 

HOW MUCH …? HOW MANY … ? 

- HOW MANY – používáme, když se ptáme na množství počitatelných podstatných 

jmen 

How many oranges have you got? Kolik máš pomerančů? 

How many cars have they got? Kolik mají aut? 

How many eggs do we need? Kolik potřebujeme vajíček? 

 

- HOW MUCH – používáme, když se ptáme na množství nepočitatelných podstatných 
jmen 

How much cheese do you want? Kolik chceš sýra? 

How much milk do we need? Kolik potřebujeme mléka?  
 

- v pracovním sešitě vypracujte na str. 39/ cv. 4, 6, 7 

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

 

 

Český jazyk a literatura   

Ve cvičebnici 2 (žlutá) si přečtěte na stránce 32 informace o základních větných členech a 
vypiš si do sešitu základní informace (tučné pojmy a jak se ptáme). Na stránce 33 

(cvičebnice) si vypracuj cvičení 1a,b a 2a,b. Řešení si zkontroluj 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 je 5. 6.). (Trvá z minulého zadání.) 

 Prosím o dodání slohové práce od zbytku třídy. Stále nemám ode všech. Napište mi podle 
pravidel psaní osobního dopisu (učebnice strana 134) osobní dopis, kde mi napíšete, jak se 
doma vzděláváte v době karanténních opatření. Děkuji. 

Sledujte výukové pořady na České televizi. 
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Zeměpis 

Trvá z minulého týdne - 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 – Střední Afrika (Sahel, Rovníková Afrika), udělej si do 
sešitu stručné výpisky (orientuj se na tučně vytištěná slova) – str. 25 - 29, z mapky na str. 25 

(nahoře) si vypiš, které státy patří do regionu střední Afriky. Překresli si do sešitu obrázek 45 
na stránce 28 – stěhovavé zemědělství a do sešitu si napiš, čím se naše zemědělství liší od 
zemědělství ve střední Africe (popisek k obrázku 43 na stránce 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


