
6. zadání: Samostatná práce VI. třída 

 

 Ve složce, kterou jste obdrželi při odevzdávání materiálů ke kontrole, byly vloženy i 

prázdné listy s hlavičkou pro samostatnou práci. 

 Na tyto listy vypracujete úkoly do jednotlivých předmětů podle níže uvedeného zadání. 

 Práce budou psané rukou, ne na počítači. Stejně tak případné obrázky budou kreslené 

ručně. 

 Vypracované samostatné práce si ponecháte doma do další kontroly. 

 

Anglický jazyk  

Zadání: 

Vypracuj projekt týkající se jídla a pití. Tvým úkolem bude zpracovat nějaký recept, který 

doma s rodiči nebo i ty sám/a vaříš.  

 Nadpis tvého projektu bude jméno pokrmu, který budeš popisovat.  

 Nejprve by si měl/a napsat ingredience, které budeš potřebovat. 

 Poté už by si měl/a popsat postup pro uvaření tohoto pokrmu.  

 Na konci tvého receptu pak nakreslíš obrázek svého pokrmu.  

Tvůj recept bude samozřejmě napsaný anglicky. Celý postup bude detailně popsaný krok po 

kroku. Recept by měl být trochu složitější, určitě nepiš o tom, jak si doma namažeš rohlík 😊. 

Můžeš psát recept na nějakou polévku, moučník, zapečené brambory atd. – fantazii se meze 

nekladou.  

Zde přikládám jeden recept, pro inspiraci:  

SWEET POTATO TOASTS 

Ingredients: 

1 sweet potato  

1/8 tsp salt  

1 tsp olive oil 

1 avocado  

½ lemon 

1 tomato  

1 tbs hemp seeds 

Steps: 

1. Slice the sweet potato into thick slices. Bake the sweet potato slices at 2000C for 25-

30 minutes. 



2. In a bowl, mix the avocado, lemon, and add oil together until it’s well combined. Add 

in the tomato, salt, and hemp seeds and continue to mix until it’s well combined.  

3. Add this avocado mixture on top of the baked sweet potatoes. 

 

*** pozor si dej na anglické psaní receptů – např. lžička = tsp (jako teaspoon), lžíce = tbsp 

(jako tablespoon), cup = hrnek, atd. – doporučuji pracovat se slovníčkem (knižním nebo 

seznam.cz slovník)  

 

Matematika  

Myšlenková mapa na téma: Co všechno vím o úhlech (Uč. 3, str. 3-21) 

 

Fyzika 

Téma samostatné práce je – Měřidla času. 

Můžete psát: 

 jak a čím měříme čas 

 zajímavosti o hodinách, hodinkách,…. 

 která měřidla času používáte a k čemu vám slouží (doma, ve škole,…) 

 zamyšlení, jaké by to bylo, kdyby se čas zastavil 

Text můžete doplnit i obrázky. 

Můžete použít učebnici, literaturu, vlastní zkušenost i internet.  

 

Dějepis  

Zadání: Vyber si jednoho řeckého boha a vypracuj o něm krátký referát. Text doplň 

obrázkem. 

 

 

Český jazyk   

Popis pracovního postupu 

A protože máme čas velikonoční, popište podobně jako v učebnici na str. 158 postup při 

přípravě svého oblíbeného velikonočního jídla. Doplň ilustrací.  

- Rozsah textu – A5 plus ilustrace/ celkově A4/ 

 

 



Zeměpis  

Ahoj, dnes Vás čeká samostatný úkol, všichni zpracujete formou referátu Lidé v ohrožení 

(povodně, ničivé větry, bouřky, zemětřesení, sopky ). Rozsah práce je A4, referát napíšete 

čitelně rukou. Hodně štěstí. 

 

Přírodopis  

 

Pavučina – referát 

 vysvětlit pojem 

 tvorba vlákna 

 typy pavoučího vlákna 

 

 typy pavoučí sítě 

 stavba kruhové sítě 

 
 


