
Domácí práce 6.B 

Týden: 
Zadání:  

Český jazyk: Vřešťálová Alena (vrestalova@chelcickeho.cz) 

Sešit - Shoda přísudku s podmětem 
- žlutý rámeček - str. 115 ( včetně příkladů ) 
- na mail poslat do 24.4. ( pátek ) vypracované cvičení na str. 115/2 
          - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 
- žlutý rámeček - str. 117 ( včetně příkladů ) 
- na mail poslat do 24.4. ( pátek ) vypracované cvičení na str. 117/1 
- pracovní sešit s. 27 ( kontrola PS ) 
 - scio testy - 
Mluvnice - větné členy - 02 (1. pokus),  
Mluvnice - skladba - mix (1. pokus), 
Mluvnice - větné členy - 01 (1. pokus), 
Mluvnice - větné členy - 02 (1. pokus) 
  
Sloh - Vypravuj, jak jsi prožil(a) velikonoční pondělí - na mail poslat do 24.4. ( pátek ) 
  
Literatura - na mail vrestalova@chelcickeho.cz poslat do 24.4. ( pátek ) první zpracovanou knihu 
  

Anglický jazyk:  

1) Hana Násirová (nasirova@chelcickeho.cz) 
• 21 lekce - At the museum - dokončení   

• Cíl:umět vyjádřit přednost pomocí prefer ,zájmena v podmětovém a předmětovém tvaru  

• Uč.str .45/6 -čtení překlad  

• Ps str.45/5,6 

 

Zájmena 

podmětový tvar                       předmětový tvar 

I                                                            me 

you                                                     you 

he                                                       him 

she                                                       her 

it                                                           it 

we                                                        us 

you                                                     you 
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https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2515&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2511&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2513&testingId=455
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vesel
Razítko



they                                                     them 

 

• Domácí úkol v příloze PDF ,poslat na můj školní e-mail : nasirova@chelcickeho.cz 

• Procvičování minulého času : https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-

tense-1-uroven/1604 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-tense-questions-negatives-1-

uroven/822  

2) Pavla Vanhaeren (vanhaeren@chelcickeho.cz) 
• Přiložené PDF 

Matematika, fyzika: Dominik Šulc (sulc@chelcickeho.cz) 

• Přiložené PDF 

1) PDF Matematika, Fyzika 

2) PDF Matematika – výběr příkladů  

3) PDF Fyzika – Výpočet hustoty a hmotnosti  

Přírodopis: Kateřina Veselá (vesela@chelcickeho.cz)  

• Veškeré přípravy dostupné na https://drive.google.com/drive/folders/1RteXKthDZnFfZ7-

d7w3tRonhqPUhu0vY?usp=sharing nebo na MS Teams Přírodopis 6.ročník  

• Nebo přiložené PDF  

Zeměpis: Jan Zich (zich@chelcickeho.cz)  

• Přiložené PDF (Zeměpis – Subtropy)  
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