
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 
 25.3. 
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 
 DO 25.3. 



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 
Do  25.3. 

Angličtina 

*úkoly do konce měsíce 

Některé úkoly budou známkovány jako samostatná práce. 

 
Do exercisebooku (dodržujte číslování hodin a datum)  

• zapsat pravidlo psaní some a any: 
◦ We use some and any with uncountable nouns and plural nouns. 
◦ (Používáme some a any s nepočítatelnými podstatnými jmény a počítatelnými v 

množném čísle) 
◦ Any používáme v otázkách a záporných větách. Some v kladných větách. 

• Zapsat pravidlo psaní How much / how many (kolik): 
◦ How much – píše se ve spojení s nepočítatelnými podstatnými jmény.  

▪ Například: How much cheese do you have? 

◦ How many – píše se ve spojení s počítatelnými podstatnými jmény. 
▪ Například: How many bananas do you have? 

• Zapsat pravidlo psaní a few / a little (pár, málo): 
◦ a little – píše se ve spojení s nepočítatelnými podstatnými jmény.  

▪ Například: I need a little water. 
◦ A few – píše se ve spojení s počítatelnými podstatnými jmény. 

▪ Například: I need a few apples. 
 
V učebnici na  

• straně 46 cvičení 2, přečíst příběh a zkusit doplnit věty ve cvičení 3a 

• straně 47 cvičení 6a (ve dvojicích sourozenec / rodič) zapište do exercise booku anglicky 
jídla, které jíte. 
◦ Vytvořte otázky a krátké odpovědi. Ve větě musí být použito Some nebo Any, pokud 

splňuje podmínku.  

• Straně 48 cvičení 1, přečíst příběh a na jeho základě přiřaďte části vět ve cvičení 2 

• straně 49 cvičení 4a/c 
◦ zkuste přiřadit a určit kolik je věcí na obrázku za pomocí slov ve cvičení 
◦ slovíčka jsou k dispozici na zadní straně workbooku 

• straně 49 cvičení 5a  
◦ do exercise booku napsat, co potřebují Emma a Jake koupit. 



• Strana 50 cvičení 1, přečíst a určit pořadí jednotlivých obrázků podle instrukcí. 

• Strana 51 cvičení 4c 

◦ přiřaďte (a little / a few) ke slovům podle pravidel. 
 
Ve workbooku  

• Strana 36 a 37 

• Strana 38 a 39 

• Strana 40 a 41 
◦ poslech naleznete na CD v každém workbooku. 

• strana 77 a 78 (může být i na jiné straně) 
◦ Zapsat do vocabulary slovíčka z celé 4. lekce. (Bude stačit 20 slovíček od každé sublekce: 

4A – 4D, pokud mají již některá slovíčka zapsána, tak je můžou jen doplnit,  dokud 
nesplní počet). 

 

Informatika 

 

Úkol: 
Vytvořte prezentaci o vašem oblíbeném zvířeti, pořadu, seriálu, filmu, hře, člověku, sportu, koníčku 
či libovolné téma. 
 

Obrázky použité v prezentaci musí být namalovány v MS malování (předlohy kreslení mohou být z 
internetu).  
 1. slide bude obsahovat úvodní snímek, kde bude jméno, přijmení a nadpis tématu. 
 2. slide bude obsahovat obrázek z malování a několik úvodních bodů. (krátké informace, 
 které se ústně doplní během prezentování) 
 3. slide bude obsahovat další důležité informace. Může být vložen obrázek, krátké video, 
 graf či objekt. 
 4. slide bude mít libovolnou animaci (krátkou, jednoduchou, či složitější). Minimálně 5 
 animací. 
 5. slide konec. 
 

Připravte si na papír k jednotlivým bodům v prezentaci informace, kterými budete obohacovat. 
 
Prezentaci uložte jako: jméno_ptx.ppt 
Vytvořené prezentace pošlete na email: javurek@skolajinocany.cz 

 

Český jazyk 6 
Příloha pracovní list. 
 


