
Třída: 6. A  
 

  

  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice - uč. str. 74-78 opsat rámečky a tabulky + vypracovat cvičení 

74/1,2; 75/3,4,5; 76/1, 2(a,b); 77/3,4,6,7 

             - číslovky - uč. str. 80 - opsat 1. modrou tabulku + 2 rámečky pod 

ní 

    Literatura - vlastní četba 

    Sloh - uč. str. 137 opsat modré tabulky 

Anglický jazyk 

Sk. Babčáková 

procvičit nepravidelná slovesa 

Učebnice str.40 čtení, překlad textu, vyplnit tabulku cv. 1 

Pracovní sešit str. 32 cv. 1, 2, 3, 4 

__________________________________ 

Sk. Šimonovská 

- opakovat všechna slovesa a časy (present simple, present continuous, 

past simple) + výslovnost u probraných nepravidelných sloves 

Učebnice: - str. 36/2 – přepsat do sešitu; 37/4 – přepsat do sešitu a doplnit 

chybějící slova v minulém čase, 37/5 – do sešitu 

      38 – vypsat do slovníčku neznámá slovíčka (i s překladem), 

přeložit, 39/2 do sešitu 

Pracovní sešit: 31/6; 32/3, 4 

Matematika 

  Učebnice díl č. 3 str. 5 – 7 - ÚHEL 

Přečíst, opsat a narýsovat vše, co je v rámečkách 

Procvičování – uč. str. 7 cv. 1, 2, 3; str. 8 cv. 4 

 Učebnice str. 9, 10 – PŘENÁŠENÍ ÚHLU  

Přečíst, podle postupu uvedeného v hořejším rámečku přenést úhel 

k polopřímce 

Opsat dolní rámeček 

Procvičování – uč. str. 10 cv. 6, 7 

 Učebnice str. 10, 11 - OSA ÚHLU 

Přečíst, opsat rámeček Osa úhlu (nerýsovat) 

Podle postupu uvedeného v hořejším rámečku sestrojit osu úhlu 

AVB 

Procvičování – uč. str. 11 cv. 8, 9 



Dějepis 

Kultura ve starověkem Řecku 
- vypracovat projekt na čtvrtku A4 

- vybrat si jedno téma dle svého zájmu  viz uč. s. 90-97 (Náboženství, 

Písmo a literatura, Divadlo, Výtvarné umění, Architektura nebo 

Olympijské hry)  

Občanská výchova 

Na formát A4 zpracovat projekt „Státní svátky“ – vypsat – názvy + data, 

stručně popsat, proč se slaví + ilustrační obrázek (namalovaný, 

nalepený…) 

Fyzika 

Uč. str. 83/ obr. 2.21a), pročíst zásady měření na rovnoramenných váhách 

Uč. str.85/Otázky a úkoly O 1, 2, 3, str.86/4, 5 

Uč. str.79/Otázky a úkoly O 1, 2 

Přírodopis 
Uč. str. 45-50 - přečíst + zápisky ( ptactvo - dravci, sovy, šplhavci, pěvci) 

+ obrázek do sešitu. 

Zeměpis 

Opakování – Hydrosféra – rozložení vody na Zemi ( ze sešitu) 

                      Oceány a moře – ze sešitu (případně učebnice str. 61-62) 

Práce s učebnicí – přečíst 1) vlastnosti a pohyby mořské vody (učebnice 

str. 63-64) 

                                           2) Ledovce, řeky a jezera (učebnice str. 65 -70) 

 

Hudební výchova 
Najít na youtube karaoke oblíbené písničky a trénovat, včetně 

choreografie. 

Výtvarná výchova Příběh včely - komiks 

Tělesná výchova 
 

Každé ráno si dobře zacvič☺  
 

Pracovní výchova 

Do sešitu  

Výběr okrasné rostliny – její název (může být i latinsky), popis, způsob 

pěstování a péče o ní.  
 

 


