
6. třída 

MATEMATIKA     
 

1. Čísla sudá a lichá 
 učebnice str. 81 – 82, vypracovat do školního sešitu cvičení 1, 2, 4 a 8 
 PS str. 99 cv. 1,3,6,7,8,     str.100 lišta   vypracujte na známky 
 

2. Prvočísla a čísla složená 
 Školní sešit : opsat definice – žlutý rámeček str. 83 
 rozklad čísel na prvočinitele 
 učebnice str. 84 cv. 1, 2, 3, 4 
 PS str. 100  cv. 5, str. 101   cv. 7, 8, 11, 13, 16, 17   + lišta  - písemně  vypracujte na známky 
 

3. Znaky dělitelnosti 
 učebnice str. 85 – 87,  zopakovat pravidla dělitelnosti – žluté rámečky 
 školní sešit: učebnice str. 85 cv. 1    str. 86 cv.5, 7    str. 87 cv. 9, 13 
 PS str. 102 cv. 2, 4    str. 103 cv. 9, 14  + lišta 

 
DĚJEPIS 
Kréta a minojská civilizace 
 učebnice str. 71 – 72 
 stručné výpisky do školního sešitu 

− přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo, obchod 

− Krétské paláce – Knossos, fresky – motivy 

− zánik minojské civilizace 
 
 školní sešit – vypracovat písemně otázky 1, 2, 4, 6 ze str. 72 
 
Mykénské období 
 učebnice str. 73 – 74 
 stručné výpisky z učebnice do školního sešitu 

− města, zemědělství, řemeslo 

− městské státy, paláce – citadela 

− písmo, hrobky 

− Zlatá pohřební maska – archeolog H. Schliemann – informace o tomto archeologovi do 
sešitu – půl stránky 

− zánik mykénské civilizace 
Homérské období - „ Temné období“  
 učebnice str. 75 – výpisky do sešitu 
 obr. 1 zapsat do sešitu 
 obr. 3 překreslit do sešitu 
 obr. 4 – alfabeta  
Homér – krátká informace do sešitu, Ilias a O dyssea 
 pročíst str. 76 a 77 – Trojská válka 
 
 do sešitu písemně odpovědět na otázky číslo 1, 3, 4, 5 ze strany 77 



 
ZEMĚPIS 
Tvary zemského povrchu  
 učebnice str. 53 a 54, stručné výpisky do školníhoo sešitu,  tabulka č. 2, překreslit obr. 51 
 
Atmosféra 
 učebnice str. 56 – 58 
 stručné výpisky do školního sešitu 

− složení a vrstvy atmosféry – překreslit obr. 1 str. 56 

− vrstvy atmosféry – obr. 2 str. 56 

− skleníkový efekt, ozonová díra 

− mezosféra, termosféra – polární záře, ionosféra, exosféra 

− atmosféra - „ochranný obal „ Země 
 písemně do sešitu vypracovat otázky č. 2, 3 a 4  ze str. 58 

 
Angličtina 

• Opakování 4. lekce a dokončování úkolů z minulého zadání + opakování slovíček. 

• Doporučuji: https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz# 

  Kód školy: ucimesedoma 

  6. ročník -> Anglický jazyk -> project 2 -> Unit 4 C, D 

 

Informatika 

 

• Do pondělí všichni zaslat na můj email vypracované prezentace. (Kdo ještě nezaslal), 

Email: javurek@skolajinocany.cz 

 

Český jazyk 
• Dodělat cvičení v PS až do kapitoly Větné členy  

• Pracovní list 
 

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz
mailto:javurek@skolajinocany.cz

