
Třída 6. B 

Český jazyk 

1. Mluvnice 

 Nadpis: Shoda podmětu s přísudkem 

               -udělat zápis do sešitu z učebnice str. 115 (žlutá tabulka) a str. 117 to stejné 

(žlutá tabulka) 

 V pracovním sešitě č. 2- str. 18/ 8,9 

 Nadpis: Základní větné členy  

              Podmět- udělat zápis do sešitu uč. str. 113 (žlutá tabulka) 

 V pracovním sešitě č. 2- str. 18/3,4 

2. Sloh 

 Napsat líčení na téma- Mé vysněné místo (u moře, na chalupě, na horách, v džungli,…) 

 Inspiraci hledejte např. na webu: https://www.cesky-jazyk.cz/cjl/#axzz6GMvZjVOV 

3. Literatura 

 Přečíst si balady od K. J. Erbena (Zlatý kolovrat, Svatební košile, Mateřídouška,…) nebo si 

nějakou baladu z Kytice zhlédnout i ve filmovém zpracování 

Anglický jazyk 

 Přečíst si gramatiku: Otázky s How…? - prac. s. str. 76  

 Procvičit v prac. s. str. 44/ 1,2,3 

 Pomalu si pročítat stupňování přídavných jmen: prac. s. str. 76-77 a udělat výpisky do 

sešitu (jak vypadá 1 a 2. stupeň + příklady a !výjimky!) 

 Procvičit přídavná jm. v prac. s. str. 46 

 Můžete trénovat i na webu: https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-

stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine 

Matematika 

Učivo: TROJÚHELNÍK  

 vnější a vnitřní úhly trojúhelníku – součet vnitřních úhlů 

 trojúhelníkové nerovnosti 

 rozdělení trojúhelníků podle délek stran 

 rozdělení trojúhelníků podle velikosti úhlů 

Učebnice: Odvárko – Kadleček  M/3  : str. 40 – 49 

                 Odvárko – Kadleček  PS : str.  159 – 164 

 můžete pracovat do školních sešitů, výsledky cvičení jsou v učebnicích 

Fyzika 

Hustota 

 Pročíst: v učebnici str. 49 – 51 

https://www.cesky-jazyk.cz/cjl/#axzz6GMvZjVOV
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine


 webové stránky školy – sekce předměty – fyzika – 6.r. –Hustota: stručné výpisky do šk.sešitu, 
příklady můžete vypracovat také do školního sešitu 

  

 Pracovní sešit str. 32/1 
 

Dějepis 

 Městské státy Athény a Sparta 
                     učebnice: str. 68 až 70 – udělat stručné výpisky 
 

 Řecko-perské války 
                    učebnice: str. 71 až 72 – pročíst, výpisky jsou připraveny 
 

Zeměpis 

 učebnice II. díl, str. 12 až 16 pročíst text, prohlédnout obrázky, zkusit si zodpovědět otázky 

k procvičení 

 zápis do sešitu Zemětřesení – opsat text zde: http://leteckaposta.cz/358372946 nebo zde 

1url.cz/HzQuX 

 do sešitu vlepit papír obdržený ve škole v úterý 10.3. (Sopečná činnost) – s pomocí učebnice 

doplnit správná vynechaná slova do textu – seznam slov k doplnění: magma, láva, 600, 

katastrofa, gejzíry, lázně, Kanárské, spící, České středohoří, vulkán, vyhaslé, Havaj, nitro Země 

 nakreslit do sešitu obrázek sopky s popisky (ne jen uč. str. 14 – najít si na webu další obrázky 

s popisky a do sešitu vytvořit vlastní verzi) – popsané bude: magmatický krb, magma, 

sopouch (= komín, přívodní kanál), vedlejší sopouch, kráter, láva, utuhlé vrstvy lávy a popela, 

sopečný popel a kouř, sopečné bomby (=pumy) 

 pracovní sešit str. 17 + doplnit, pokud někdo nemá str. 16! 

 

Přírodopis 

 Sinice, řasy - str. 77-80, výpisky, naučit se 

                     - nakreslit obrázek pláštěnky a chaluhy 

http://leteckaposta.cz/358372946
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