
Domácí příprava 6. třída                                                    8. 6.  – 12. 6. 

Matematika  

V tomto týdnu s rozloučíme s trojúhelníky poslední kapitolou Kružnice opsaná a vepsaná 
trojúhelníku. Podrobné vysvětlení najdete v učebnici geometrie na str. 103 – 105 a na str. 

107. Prostudujte si pozorně celý text, prohlédněte obrázky, zapište do sešitu fialové rámečky. 

Využijte výukových videí: https://www.youtube.com/watch?v=b58DHdQOCJM 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=sjmzxw8lAzE 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=j945OW9ZmoE 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=bi0L1brZtM4 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=8BlMd_m37Nk 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=Bf9C8iHhL1c 

Až budete mít nastudováno, vypracujte v pracovním sešitě z geometrie na str. 36/ cv. 1 

a na str. 38/ cv. 7 (zde si vyber 2 trojúhelníky, u kterých kružnici vepsanou sestrojíš). 
Hotová cvičení mi opět nezapomeňte poslat nejpozději do 12. 6. na e-mail 

vlckova@zsrtyne.cz 

Fyzika 

 V učebnici  fyziky str. 88-90  přečíst kapitoly Zdroje elektrické napětí a Účinky elektrického 
proudu str.91-92.  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  testy  Zdroje el. napětí a Účinky el. proudu . 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona)  

- Děkuji za test a/ an 

- Dnes tě čeká nové VOCABULARY – Mat goes shopping ( slovíčka si procvičuj, 
zkoušej si je psát) 

- WORKBOOK 38/1,2,3 – doplň 

- Podívej se na PŘEHLED MLUVNICE ve WORKBOOK 70 / How much …? How 

many…? Kolik….? 

- WORKBOOK 39/ 4,5,6 ( pro rychlíky i 7) – stránku ofoť a přepošli na můj mail 
- Připravuj si obrázky FOOD AND DRINK – bude tě čekat PROJECT  
- HAVE FUN WITH ENGLISH ! PRACTISE ON PC! 
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Český jazyk a literatura   

V učebnici si přečti informace o přívlastku (str. 103 a 104 – modré rámečky – základní 

informace si poznamenej do školního sešitu a odpověz na otázky testu č. 12 na str. 105. Své 
řešení si zkontroluj podle klíče na konci učebnice. Do sešitu si vypracujte cvičení 3, 4, 7 a na 
str. 103 a 104. V případě problémů se na mě obraťte přes školní mail. 

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.) Nemám od značné části třídy. (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. Trvá z minula. Do školního sešitu si 
z modrých rámečků v učebnici poznamenej základní informace o úředním dopisu a psaní 
adres (modré rámečky na str. 135). 

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 kapitoly – Východní Afrika (Sopky, jezera a savany) a Jižní Afrika 
(na jih od řeky Zambezi, Země zlata a diamantů), učebnice str. 30 až 36. Udělej si stručné 
výpisky do sešitu, orientuj se na tučně vytištěná slova. Doporučuji se na internetu podívat na 
zmíněné přírodní skutečnosti (Viktoriiny vodopády, Namib, Kilimandžáro, Dračí hory  
apod.). 

Dějepis 

 str. 114 – 122 – pouze přečíst,YOUTUBE  - Koloseum.gladiátoři, Kultura Říma 

Občanská výchova 

str. 58 -  61  nastudovat     

 

 

 

 

 

 

 



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/ 

- do školního sešitu si zapište: 
- abychom mohli spočítat nepočitatelná podstatná jména, pomohou nám např. tato 

slovíčka: 
a bar – tabulka (čokolády) ex. a bar of chocolate, five bars of chocolate 

a bottle – láhev ex. a bottle of water, two bottles of lemonade 

a cup – šálek, hrnek ex. a cup of tea, three cups of coffee 

a glass – sklenička ex. a glass of wine, two glasses of water 

a packet – balíček ex. a packet of crisps, five packets of crisps 

a slice – plátek, krajíc ex. a slice of ham, three slices of bread 

a loaf – bochník ex. a loaf of bread, two loaves of bread 

a tin – konzerva, plechovka ex. a tin of tuna, ten tins of dog food  

 

- v pracovním sešitě vypracujte str. 38/ cv. 1, 2, 3 a str. 42/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 

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

 

Přírodopis 

Dobrý den, děkuji všem, kdo mi zasílá vypracované otázky. Dnešním tématem jsou: 

- Brouci – uč str. 92 – 95 

- Pročtěte si v učebnici, prohlédněte obrázky a vlepte zápis. 

- Můžete se podívat na videa: 

- https://www.youtube.com/watch?v=Bk8xp9UG7OM 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=nZoNVWbtFo8 

- https://www.youtube.com/watch?v=ulAN6k_KY9I 

- https://www.youtube.com/watch?v=TAY2LGnt_t0 
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- https://www.youtube.com/watch?v=iVfoN8JsIXA 

- https://www.youtube.com/watch?v=0gUEUs4UIq8 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=QnlkM0wvt9U 

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