
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 6. ROČNÍK 
 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 

        Matematika  

Procvičování numerace v oboru do 
10 000  
 S přechodem desítek 
 Uč.  str. 47 
         str.48/cv. 6, 9, 11, 12 
         str. 49/cv. 14, 17, 20 
         str. 50/cv. 10 
 PS str. 20, 21 
       str. 22/cv. 10 

TV pořad – UčíTelka 
M pro 3. a 4. ročník 
onlinecviceni.cz – M 
kalkulačka 

       Český jazyk 

 Procvičování tvarů sloves a časování 
sloves 
Uč. str. 41 
 PS str. 23 
 
SLOH: PS str. 39/cv. 2,3 
            PS str. 40 
 
 
Čítanka str. 60 – 61 ( číst po 
odstavcích)        

Uč. str. 40 – tabulky 
TV pořad UčíTelka 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/ 
 
 

Zeměpis 
 Uč. str. 36 – 37 
  PS str. 19 

 Mapa z učebnice str. 36 
 internet 
  
Učebnice 
TV pořad Učí Telka 
internet 

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


Přírodopis 
 Savci   
 Uč. str. 54 – 57 
 PS str. 14 - 15 

 

   

Dějepis 
 Uč. str. 43 – 45 
 PS str. 32 celá 
 PS str. 33 / cv. 3,4 

 Zaslané výpisky, 
 TV pořad Učí Telka 
 internet 

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, neřešte, nějak to poté spolu 
„zmákneme“. Děkuji za spolupráci a 
mějte se hezky!!!  

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

online.info/nemcina/procvicovani
2.php 

 https://www.jazyky-
online.info/nemcina/procvicovani.
php 

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

 https://www.jazyky-
online.info/nemcina/uceni_slovice
k.php 

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

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

 https://www.nemcina-
zdarma.cz/article/2018022701-
haben-mit-a-sein-byt-v-
pritomnem-case 

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

kladni-test/pro-zacatecniky-:-43/ 
 https://www.umimenemecky.cz/p

exeso-
rodina?source=homepagePopular 

 https://www.umimenemecky.cz/sl
ovicka-zvirata-
farma?source=homepagePopular 

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