
Domácí příprava 6. třída                                                          15. 6. – 19. 6.  

Český jazyk a literatura   

Ve cvičebnici (2. díl) si vyplň cvičení o přívlastku (str. 39, cv. 1, 2, 3, 4) Své řešení si ověř 
v klíči. V učebnici si přečti a stručně vypiš do sešitu informace o předmětu (modrý rámeček 
na str. 106) a z cvičebnice na str. 40 si vyplň cvičení 5 a 6. Své řešení si zkontroluj v klíči. 

Od zbytku třídy bych prosil zaslat referát z dobrodružného příběhu, který jste si přečetli. 
Z malé učebnice literatury si přečtěte informace o lyrice (str. 25 a 26) – základní znaky a 
druhy lyriky si vypište do sešitu. 

Napište mi podle pravidel psaní osobního dopisu (učebnice strana 134) osobní dopis, kde mi 
napíšete, jak se doma vzděláváte v době karanténních opatření. Děkuji. Trvá z minula. 
Z učebnice na str. 137 si vypiš do sešitu základní informace o zprávě a oznámení (modré 
rámečky). 

Sledujte výukové pořady na České televizi. 

 

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 a stručně do sešitu zaznamenej základní informace z kapitoly 
Austrálie a Oceánie (str. 45 až 54). Na stránce 52 se podívej na vznik korálového atolu 
(ostrova) a obrázek s pojmy si zjednodušeně překresli do sešitu.  

 

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/ 

- k tématu JÍDLO nepochybně patří vaření, abyste mohli uvařit podle anglického 
receptu, musíte se nejprve seznámit s novými slovíčky 4B George‘s apple crumble 
(pracovní sešit str. 78) 

- nová slovíčka si procvičíte v pracovním sešitě na str. 40 - 41/ cv. 1, 2, 3, 4 

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

- a za odměnu RECEPT na APPLE CRUMBLE v učebnici str. 50 

Kdo máte chuť, můžete si ho po dohodě s rodiči upéct. (Nezapomeňte poslat fotku.) 
 

ENJOY YOUR MEAL  
 

https://anglictina-madrova3.webnode.cz/
mailto:madrova@zsrtyne.cz


 

Matematika                                                               

Poslední kapitola, kterou máte v letošním roce zvládnout, se týká geometrických těles  
– krychle a kvádru. Jejich obrázky a popis najdete v učebnici geometrie na stránkách 
 110 – 113. Pozorně si tyto stránky prostudujte. Příklad B (kvádr) na str. 111 si sestrojte do 
sešitu podle návodu na téže straně. Opište si rámeček o úhlopříčkách na straně 113 a 
v sestrojeném kvádru úhlopříčky sestrojte. Seznamte se s povrchem kvádru a krychle 
v učebnici na str. 114 – 118. Opište si fialové rámečky ze str. 117 a 118 a vypočtěte povrch 
kvádru C1 na str. 117 podle vzoru a povrch krychle D1 na str. 118. Potom si přečtěte kapitolu 
Objem kvádru a krychle (převody jednotek už jsme se učili), opište si do sešitu fialový 
rámeček na str. 121 dole a str. 122 uprostřed. Nakonec zkuste vypočítat objem kvádru  
Příklad 1 na str. 122 a objem krychle Příklad 3 na str. 122.  

 

Fyzika  

 V učebnici  fyziky str. 93-94  přečíst kapitoly Elektrické spotřebiče  
a Elektrický obvod a jeho schéma str.95-97.  Důraz na obrázky a modré rámečky na konci. 
Na webové stránce http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm jsou veškeré výukové 
prezentace, které používáme. V sekci  6. ročník  prohlédnout prezentace  se stejnými názvy. 
Na stránkách Nakladatelství  Fraus -   fraus.cz  v sekci  Škola s nadhledem jsou pod záložkou 
Online cvičení interaktivní testy. V části  pro 6. ročník, téma i podtéma  Elektrický obvod ,  si 
vyhodnotit test  Jednoduchý elektrický obvod . 

 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona)  

- Děkuji za zaslání stránky z WORKBOOK 39 
- Today is COOKING TIME! 
- Správně, dnes budeme vařit. A jako správný COOK potřebuješ znalosti, tak do toho : 
- Podívej se na nové VOCABULARY George´s apple crumble a seznam se s novými 

slovíčky 
- WORKBOOK 40/ 1,2,3,4 – doplň  
- BOOK 50 / přečti si recept a po domluvě s mamkou si zkus Apple crumble ( Jablkový 

křupáček) udělat. Pracuj podle receptu a obrázků. Než se pustíte doma do baštění, 
nezapomeň dobrůtku vyfotit a můžeš poslat na můj mail.  

- HAVE FUN WITH COOKING! 
 

Dějepis 

 str. 123 – 129 –opakování, tím dějepis končí 
 doporučuji na youtube video OD ŘECKO – PERSKÝCH VÁLEK PO PELOPONÉSKOU 
VÁLKU. 

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


Občanská výchova 

str. 62 – 63, 65 – 66 – opakování,  
doporučuji na youtube  videa CESTA ODPADŮ CO A  JAK TŘÍDIT, JAK FUNGUJE 
TŘÍDÍCÍ LINKA. 

- Tím máme učivo dějepisu a ov probrané, přeji Vám hezké prázdniny, chválím 
všechny, kteří poslali všechny uložené práce. 

Přírodopis 

Děkuji všem, kteří mi vzorně zasílají vypracované otázky. Dnes připravuji poslední plán se 
zápisem: 

Dvoukřídlí  

Jeden pár blanitých křídel, druhý pár se přeměnil v rovnovážný orgán – kyvadélka – udržují 
rovnováhu za letu. 

Zástupce si vypište z učebnice str. 96 – 98 

Blanokřídlí 

Dva páry nestejně velkých řídce žilkovaných křídel. Na zadečku – kladélko, které se u 
některých přeměnilo v žihadlo (vosy, včely) 

- Širopasí 
- Štíhlopasí – zadeček připojen k hrudi tenkou stopkou 

Zástupce jednotlivých skupin si vypište z učebnice str. 99 -101 

Ostnokožci 

Jedni z nejstarších dnes žijících živočichů. Tělo vyztuženo vápenatými destičkami, ostny, 
hroty 
Vyvinuta soustava vodních cév (funkce dýchací, cévní, vylučovací, umožňují i pohyb 
živočicha) 
Skupiny  -  lilijice 

  hadice 

  hvězdice 

  ježovky 

  sumýši 

o jednotlivých skupinách si přečtěte v učebnici na str. 102 – 103 

O společenstvu organismů, ekosystému a o ochraně přírody si můžete přečíst v učebnici 
od str. 104 


