
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ROČNÍK 
 

Učivo do 24. 5. 2020 
 

 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 

Matematika 

Opakování numerace, porovnávání, sčítání 
a odčítání čísel do 10 000 
uč. Str. 53 / cv. 6,9,10 
uč. Str. 54/ cv. 13,14,16 
uč. Str. 55 / cv. 19, 20, 25  
uč. Str. 56/ cv. 32,35  
cvičení psát do sešitu 
Procvičovat násobení a dělení  

Učebnice 

Český jazyk 
   
 

Slovesa, časování sloves, koncovky sloves  
  Uč. Str. 44 / cv.  2 a,b.c, 3 
  Uč. Str. 45 / cv. 4 ústně 
  Uč. Str. 45 / cv. 5, 6 b  
 Cvičení psát do sešitů 
 
 Opakování učiva:  
  Uč. Str. 50 / cv. 7 a 
  Uč. Str. 51/ cv. 11 a, b 
  Uč. Str. 52/ cv. 15 a, b 
 
 PS str. 44 / celá 

Učebnice 

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.learningchocol
ate.com/, 
 http://www.english-
time.eu/ 
 

Zeměpis 

Já a hospodaření 
 Uč. Str. 42 - 43 
 PS – str. 21 – 22 
 S dětmi vypracuji při indiv. výuce 

Internet 
       Učebnice, PS 

Přírodopis 
  Šelmy 
  Uč. Str. 61 dole – 64 – přečíst 
  PS str. 16/ cv. 10 

Sešit, učebnice 
 

Dějepis 

Vrchol a pád řeckých civilizací 
Výpisky zaslané emailem, popř.  
 Uč. Str. 46 – 48 
 PS str. 34 – 35  - vypracovat podle výpisků 

Sešit, učebnice 

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


Fyzika 

Gravitační síla  

učebnice str. 36 – 40    PS str. 19 – 20 

 Zjisti, co je to gravitační síla, jako 
silou planeta Země tělesa přitahuje a 
zda se i jiná tělesa přitahují gravitační 
silou - zapiš si v bodech zjištěné 
informace a doplň obrázkem 

 Za pomoci rodičů si vyzkoušej práci 
s vodováhou a olovnicí (můžeš si ji 
vyrobit z tužky nebo matičky zavěšené 
na provázku) 

Tlak  

učebnice str. 46 – 49   PS str. 22 - 24 

 Přečti si informace v učebnici a zapiš 
si v bodech zjištěné informace (co je 
to tlak, v jakých jednotkách se měří, 
jak využíváme tlak v praktickém 
životě) a doplň obrázkem 

 Odpověz si na otázky  - Cvičení, pokud 
ti odpověď dělá potíže, přečti si text 
kapitoly znovu 

 Shrnutí kapitoly najdeš v části „Co 
jsme se naučili“ 

 

 

https://www.ceskatelevize.c
z/ivysilani/10319921345-
rande-s-
fyzikou/211563230150005-
gravitace-a-lety-do-
vesmiru/titulky 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz
/hledani/?q=tlak&cx=00049
9866030418304096%3Afg4v
t0wcjv0 

 

Němčina 

Témata jsou opět stejná, tedy mrkněte do 
předchozího měsíce. Případné dotazy, náměty 
atd. rád zodpovím a proberu na níže uvedené 
mailové adrese: admin@zssaldova.cz 
 
Mějte se hezky   

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150005-gravitace-a-lety-do-vesmiru/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150005-gravitace-a-lety-do-vesmiru/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150005-gravitace-a-lety-do-vesmiru/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150005-gravitace-a-lety-do-vesmiru/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150005-gravitace-a-lety-do-vesmiru/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150005-gravitace-a-lety-do-vesmiru/titulky
http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=tlak&cx=000499866030418304096%3Afg4vt0wcjv0
http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=tlak&cx=000499866030418304096%3Afg4vt0wcjv0
http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=tlak&cx=000499866030418304096%3Afg4vt0wcjv0
http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=tlak&cx=000499866030418304096%3Afg4vt0wcjv0
mailto:admin@zssaldova.cz

