
Třída: 6. C 
 

  
  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

Český jazyk a literatura 

   Mluvnice  

       - uč. str. 73/ 3a (dodělat),7 

       - 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 tab. + 2 rámečky pod ní 

    Literatura - vlastní četba 

    Sloh - uč. str. 137 opsat modré tabulky  

Anglický jazyk 

Skupina MV 

PS: str. 34-39 (kromě poslechů) 

učebnice: str. 44/4b; 45/5b; 47/3b; 51/3b; 49/4a,b (vše vypracovat do 

školního sešitu) 

Skupina LB 

procvičit nepravidelná slovesa 

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

Pracovní sešit str. 32 cv. 1, 2, 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 

Do sešitu zpracuj následující témata  

 Kulturní instituce v obci, co nabízejí, jak je využíváš 

 Prostředky masové komunikace, vyhledej a popiš.  

Fyzika 

 učebnice str. 74 – 79 – přečíst 

 zápis do sešitu: Převody jednotek – napsat vztahy pro krychlové 

jednotky a pro litrové jednotky – pomocí šipek jako u délky, 

hmotnosti 

 procvičování uč. str. 77 cv. 3, 4 



Přírodopis 

 PS str. 12 cv. 24; dodělat PL k hmyzu 

 učebnice str. 43,44 – přečíst kapitolu Obojživelníci 

 PS str. 12 cv. 25 

Zeměpis 

 vypsat poznámky z textu na webových stránkách školy- bude 

přístupné příští týden (Informace – webové stránky tříd a předmětů 

– Zeměpis) 

      Podnebí Afriky (str. 9)  

      Přírodní krajiny a ochrana přírody Afriky (str. 10,11)  

Výchova ke zdraví 
Pokuste se sestavit zdravý jídelníček - napsat a namalovat do sešitu 

stravu na jeden den (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). 

Hudební výchova Zpívej si oblíbené písně  Opakuj si texty písní. 

Výtvarná výchova Nakresli p. učitelce třídní libovolný výkres   

Tělesná výchova Udělej si ranní rozcvičku   

Pracovní výchova 

Skupina HA 

Zpracuj na A4 informace o domácím mazlíčkovi, kterého máš nebo 

kterého bys chtěl mít 

Skupina ZK 

Pozoruj ve své okolí výrobky ze dřeva, kovu 

 


