
Domácí příprava 6. třída                                                     4. 5. – 7. 5. 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona )  

- Děkuji za zaslání pracovních listů s opakováním PAST TENSE 

-  Dnes tě čeká BIG TEST – vyplň pracovní list – (pracuj s tabulkou  irregular verbs ) a 

přepošli na můj mail. Slovesa si potom označ v tabulce. Nezapomeň, že doplňuješ 
slovesa v minulém čase (past tense) – 2. sloupeček. 

- Nezapomeň na PROJECT – Postcard for my friend (informace 2. týden domácí 

přípravy) 
- A co nás čeká nyní? FOOD AND DRINK – začínáme křížovkou. Vyplň si pracovní 

list a neposílej – se slovíčky se seznam. HAVE FUN! 

 

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. (Trvá z minulého týdne.) Prosím zbytek 

třídy o zaslání cvičení. 

Z učebnice se podíváte na opakování shody podmětu s přísudkem (str. 99 -100) Opište si do 
sešitu modrý rámeček ze strany 99 a udělejte si cvičení 2, 6, 7, 8 a 10. Neustále si své řešení 
kontrolujte s modrým rámečkem. 

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. 

Přírodopis 

Než budeme pokračovat ve hmyzu, přečteme si něco o stonožkách a mnohonožkách, které 

společně s hmyzem patří do vzdušnicovců . Přečtěte si stránky v UČ str. 74 – 75, pak si 

zapište, či vlepte zápis do sešitu. Kdyby to bylo možné, zařaďte ještě před minulý zápis, před 
hmyz.  

Podívejte se na youtube: zadejte si mnohonožky, stonožky. 

 



Zeměpis 

Trvá krátký referát o Krkonoších (připomínám minulé zadání), prosím zbytek třídy o jeho 
zaslání na můj školní mail. 

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 (z 

minulého zadání). Překresli si do sešitu obry Afriky a označ si v něm nejdůležitější pohoří, 
pánve, řeky, jezera a pouště (učebnice obrázky – Povrch Afriky (str. 9) a Pánve (str. 10). 

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). 

 

Fyzika 

 V učebnici fyziky str. 74 – 75 přečíst kapitolu Magnety a jejich vlastnosti. 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 test Magnety a jejich vlastnosti. 

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

vlastnosti. 

Matematika 

Děkuji všem, kteří včas zaslali vypracovaná cvičení. Na zbytek čekám! 

V minulém týdnu jste si zopakovali něco o trojúhelnících. Abyste si připomněli počítání 
s úhly, vypracujte si do sešitu z učebnice na str. 88 cvičení 3 a zase mi to zašlete na e-mail. 

Vzor výpočtu: α = 40°, β = 70°, γ = ? 

 

                        γ = 180° -  (α + β) 
                        γ = 180° - (40° + 70°) 

                        γ = 180° - 110° 

                        γ = 70°   trojúhelník ostroúhlý 

Dále si prostudujte učivo z učebnice str. 90 – 94 Rovnoramenné a rovnostranné 

trojúhelníky a podle vzorových úloh vypracujte do sešitu úlohy str. 92/cv. 1 a), b), c,) d) 
a úlohy na str. 94/cv. 1 a), b)  (toto nemusíte posílat). 

 

 

 

http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm


 

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/ 

- stále opakujte minulý čas a nepravidelná slovesa – můžete využít online cvičení, která 
najdete na našich webových stránkách 

- tento týden se podíváme do 4. lekce, kde vás čeká velmi oblíbené téma JÍDLO 

1. Naučte se nová slovíčka 4A Food and drink (pracovní sešit str. 77) 
2. V učebnici na str. 44/ cv. 1 se podívejte na rozdělení jednotlivých jídel a 

slovíčka si nahlas přečtěte 

Pokud si nevíte rady s výslovností, můžete použít https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky - 

zadejte slovíčko v angličtině do slovníku a můžete si ho několikrát poslechnout, nezapomeňte 
ho i nahlas zopakovat 

3. V pracovním sešitě vypracujte na str. 34/ cv. 1, 2 

 

- vaši práci můžete vyfotit/naskenovat a poslat ke kontrole na email: 

madrova@zsrtyne.cz 

 

Dějepis 

str. 94 – 95 nastudovat, vyplněný test zaslat zpět. 

Občanská výchova 

 str. 48 – 49 nastudovat. Přeji vám všem hezký týden. Najmanová 
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