
Domácí výuka    6.B – český jazyk 

St. 11. 3. 2020    Čítanka malá bílá SPN  str. 63 – báseň Vodník (Karel Jaromír  

                              Erben)  

- přečíst báseň, vypsat postavy a charakterizovat jejich vlastnosti 

- popsat osud dítěte 

Čt. 12. 3. 2020   Učebnice malá modrá SPN  str. 58 vypsat  

ve žlutém rámečku – Vlastní jména označují: 

- určitou osobu, zvíře, věc (příklady).  

- obyvatele města nebo obce (příklady) 

- příslušníky národa, země státu, světadílu (příklady) 

                           Obecná jména označují:  

- osoby, zvířata a věci obecně (příklady) 

Udělat do školního sešitu cv. 2.a) na str. 59 

Pá. 13. 3. 2020    Učebnice velká červená Fraus  str. 18 cv. 2a) 

                                str. 19 cv. 4 

Po. 16. 3. 2020     Učebnice velká červená Fraus str. 11  vytvořit tabulku do   

                                sešitu  mluvnické kategorie u podst. jmen – pád, číslo, rod,   

                     vzor Udělat cv. 4 na str. 12 

 

 



MATEMATIKA  

Od 11. 3.  Do 17. 3. 2020 

 

11. 3. 2020 středa  Znaky dělitelnosti – naučit 

    Pracovní sešit (PS) str. 1/ cv. 6, 7  

12. 3. 2020 čtvrtek  PS str. 2/ cv. 8, 10, 11 a, 12 a 

16. 3. 2020 pondělí PS str. 3/ cv. 14, 16, 18 a, b jen první dva řádky 

17. 3. 2020  úterý  PS str. 4/ cv. 23, 24 a, g, 25 a 

 



ANGLIČTINA 

Od 11. 3. do 17.3. 

 

Středa 11.3. 

PS 41/6, 42/5, 43/6 

 

Čtvrtek 12.3. 

PS 69/1,3,4 

 

Pondělí 16.3. 

1. Z Quizletu si přepiš slovíčka z 5. lekce (The world) do svého slovníčku a postupně se tato 

slovíčka nauč (výslovnost najdeš v pracovním sešitě str. 84) 

2. Učebnice s. 56/1 (do sešitu) 

 

Úterý 17.3. 

1. PS s. 76/5.1 Otázky s how (gramatiku si pečlivě pročti) 

2. Učebnice s. 57/5a přečti a přelož (ústně) 

 

 



6. B – Přírodopis (domácí příprava) 

 

13. 3.  

- přečíst si celou kapitolu Brouci: uč. str. 58 – 59  

Zápis do sešitu: 

Čeleď: Páteříčkovití 

Zástupci: 

 Páteříček sněhový - larvy se vyvíjejí v jarních měsících na sněhu 

 

Čeleď: Potápníkovití 

Charakteristika: 

 Druhotně jsou přizpůsobeni vodnímu prostředí. 

 Larvy i dospělci jsou draví. 

Zástupci: 

 potápník vroubený 

 

čeleď: Vodomilovití 

charakteristika: 

 Dospělci jsou býložraví. 

 Larvy jsou dravé. 

 Jsou přizpůsobeni k životu pod vodou. 

Zástupci: 

 Vodomil černý 

 

17. 3. 

- vypracovat otázky (napsat je zezadu sešitu) – uč. str. 62 

- zopakovat Blanokřídlé, Síťokřídlé a Brouky – příprava na opakovací test 



Zeměpis 

Týden od 11. 3 do 17. 3.  

Zápis do sešitu (napsat nebo vytisknout a nalepit) + přečíst články 

v učebnici po stranu 9. 

Moře a oceány 

• Pokrývají 71 % povrchu Země 

• Je v nich soustředěno 97 % veškeré vody na naší planetě 

• Světový oceán se dělí na 5 oceánů a mnoho okrajových a vnitřních 

moří 

Oceány – Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový a Jižní. 

Okrajová moře – oddělují poloostrovy, ostrovy či podmořský práh,  

s oceánem jsou spojeny širokými průlivy => dochází k volné výměně vod  

s oceánem – např. Severní moře, Arabské moře, Korálové moře… 

Vnitřní moře – s oceánem jsou spojeny úzkými průlivy, mívají odlišné  

vlastnosti vod – např. Baltské, Rudé, Středozemní. 

Vody moří a oceánů jsou v neustálém pohybu, tři typy: 

– vlnění 

– mořské dmutí (příliv a odliv) 

– mořské proudy (teplé a studené) 

 

 

 

Atlantský oceán 

(Atlantik) 

Druhý největší oceán (94,2 mil. km2). 

Zasahuje do všech podnebných pásů na obou polokoulích => rozdílná 

teplota, slanost a život v oceánu. 

Ovlivňuje podnebí Evropy (západní větry => mořské proudy). 

Má členité pobřeží s poloostrovy, ostrovy, zálivy a průlivy, jeho součástí je 

mnoho okrajových a středozemních moří. 

Ostrovy: Grónsko, Britské ostrovy, Kanárské ostrovy, Azory. 

Středoatlantský hřbet – útvar na oceánském dně, táhne se středem 

Atlantiku (20 000 km = nejdelší zemské horstvo!). 

Využití: 

Atlantik je hlavní vodní cesta na Zemi (více než polovina námořní 

přepravy) 

Světové přístavy – Rotterdam, New Orleans, Antverpy, New York, Londýn, 

Hamburk… 

Rybolov – při pobřeží, za poslední roky značně vyčerpán! 

Šelf – nerostné suroviny => těžba ropy a zemního plynu (Venezuela, 

Severní moře, Mexický záliv, Guinejský záliv, Kanada, Brazílie…) 

 

 



Dějepis 

Středa 11. března - učebnice strana 82 – 84 – přečíst kapitoly řecké umění, řecké divadlo, udělat 

stručné výpisky do sešitu 

Pátek 13. března – učebnice strana 85 – přečíst kapitolu olympijské hry – udělat stručné výpisky do 

sešitu 

 



Fyzika 

12.3. 2020 

Uč. Str. 49-51 měření rychlosti pročíst zapsat do sešitu zápis( modrý rámeček) 

 Úkoly str 51/1,2,3 písemně odpovědět do sešitu 

 

17.3.2020 

Uč str. 55-57 Teplotní roztažnost 

Pročíst udělat zápis, napsat zápis modrý rámeček  

Úkol str. 57/1 vyzkoušet  57/2 vypracovat do sešitu 

 

 


