
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ROČNÍK 
 
 
 

 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 

        Matematika  

Procvičování numerace v oboru do 10 000  
 S přechodem desítek a stovek 
  

Uč. str. 50 / cv. 24, 25 – ústně     cv.26 – do 
sešitu 
      Str. 51/ cv.28,29,31,33 do sešitu 
     Str. 52 – žlutá tabulka nahoře  - nová látka – 
zadávám proto,  
protože postup je stále stejný jako se tomu 
učíme už 
 od prvního pololetí, změnou je, že přibydou 
stovky.   
    Str. 52 / cv. 1,3,5  - do sešit 
M  -PS str. 22/ cv – 1, 2, 3  
            Str. 23/ cv. 4,5,6,7 

 

 TV pořad – Učí Telka 

  M pro 3. a4. Ročník 

 

 www.opakování 

učiva1.stupně.cz – M – 

učivo 3. Třídy- všechny tři 

odkazy  

 onlinecvičení.cz – M 

 

  kalkulačka 

       Český jazyk 

     uč. uč.str.42 
str42 / tabulka nahoře – zapamatovat si to  
             Str.42 /10 do sešitu  
             Str.42/11  a , b ,c, d , e ústně  
             Str.43/ 12 a, b – do sešitu ,  12 c, d  - ústně 
             Str.43/ 13 – ústně   
             Str43/ 1 a, b , c  dole – ústně                                              
Opakoopkováníání učiva : uč. str. 49/cv. 3 a, b – do sešitu   
                                       Str. 49/ cv. 4 – ústně  
PS: str. PS str. 24/ cv. 7 ,8,  
      Str.  25/ cv. 10, 11, 12      ( u cv. 11 -   by – být, bydlit  ) 
Sloh: P Sloh – PS str.41 /celá 
Čtení – Čtení- cokoli, co děti baví. Prosím, aby děti četly 
denně  alespoň několik vět denně.   
 

  www.opakování učiva1. Stupně ZŠ – ČJ – 

učivo 2 – 4 třídy 

 řazení podle abecedy – poslední odkaz 

 slovesa – odkaz 9,10,11 

 vyjm. slova mix – odkaz 2,3 

   

TV pořad Učí Telka pro 

3.- 4. Ročník 

onlinecvičení.cz . čj. 3. a 

4. ročník 
  

Anglický jazyk 

 Uč. až do str. 23  

  PS. až do str. 23 

  Opakovat témata: barvy, čísla 1 – 20, 

  dny v týdnu, části těla  
   

 
 https://www.learningchocolate.
com/, 
 http://www.english-time.eu/ 
 

 

http://www.opakování/
http://www.opakování/
https://www.learningchocolate.com/
https://www.learningchocolate.com/
http://www.english-time.eu/


Zeměpis 

  Uč. str. 40 – 41 – služby a kulturní instituce 
  PS str. 20/ cv.6 – využít str.39, 1. Polovinu strany a 
mapu 
 PS str. 20/ cv. 7,8 
   

 

  

 internet 

 Učebnice 
TV pořad Učí Telka 

internet 

Přírodopis 

 Letouni, hlodavci  
 Uč. str. 58 - 60 
 PS str. 16/cv. 7,8,9 
 K vyplňování použít zaslané výpisky  

Dějepis 

 Uč. str. 43 – 45 
 PS str. 32 celá 
 PS str. 33 / cv. 3,4 
  Opakovat si danou látku 

     Zaslané výpisky, 

     TV pořad Učí Telka 

      internet 

            Fyzika 

   Opakuj si Druhy látek (kapalné, pevné 
a plynné) a jejich vlastnosti, Měření 
fyzikálních veličin (délka, hmotnost, 
objem, čas) a jejich převody, z tématu 
Klid, pohyb a rychlost těles 
si zopakuj druhy pohybu, co je to 
rychlost těles, jakým přístrojem se měří 
a jak se vypočítá. 

 Zjisti, co je to třecí síla, tření (tření 
užitečné a škodlivé, smykové tření) a jak 
třecí sílu využíváme v praxi – zapiš si 
v bodech zjištěné informace a doplň 
obrázkem 

 Zjisti např. na internetu, co jsou to 
jednoduché stroje, vypiš si je nebo 
vytiskni, zamysli se a pokus napsat, 
které z nich doma používáš, pokus se 
některé z nich namalovat. 

 

Německý jazyk 

Využijte dostupných obdržených materiálů a 
sešitu.  
Tematické okruhy: 

 místnosti v domě/bytě 
 čísla 1 – 20 
 ovoce 
 zelenina 
 jídlo 
 sloveso haben.  

Pracujte tak, aby vás to bavilo. Co nepůjde, 

Seznam webových odkazů 
(stačí zkopírovat a 
následně vložit do 
adresního okna ve 
vyhledávači): 
 https://www.jazyky-

online.info/nemcina/proc
vicovani2.php 

 https://www.jazyky-
online.info/nemcina/proc
vicovani.php 
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neřešte, nějak to poté spolu „zmákneme“. 
Děkuji za spolupráci a mějte se hezky!!!  
 
PS: Témata jsou samozřejmě ta samá, neboť 
opakování je matka moudrosti.  

 https://www.jazyky-
online.info/nemcina/obra
zkovy-slovnik.php 

 https://www.jazyky-
online.info/nemcina/ucen
i_slovicek.php 

 https://www.lingohut.co
m/cs/l59/nau%C4%8Dte-
se-n%C4%9Bmecky 

 https://www.lingohut.co
m/cs/l59/nau%C4%8Dte-
se-n%C4%9Bmecky (lekce 
69 – 76) 

 https://www.nemcina-
zdarma.cz/article/201802
2701-haben-mit-a-sein-
byt-v-pritomnem-case 

 
Zde se můžete vyzkoušet: 
 http://www.nemecky.net

/testy/zakladni-test/pro-
zacatecniky-:-43/ 

 https://www.umimeneme
cky.cz/pexeso-
rodina?source=homepage
Popular 

 https://www.umimeneme
cky.cz/slovicka-zvirata-
farma?source=homepage
Popular 

 
Využijte i online slovníků, 
kde po kliknutí na ikonu 
reproduktoru, uslyšíte 
správnou výslovnost, 
např. zde >> 
https://slovniky.lingea.cz/nem
ecko-cesky/Hund  
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