
Materiály k samostudiu 

Středa 8. 4. 2020 

Třída 6. A 

 

PS 2. díl  - strana 112 / cvičení C – 13, C – 14 

PS . díl – strana 29 / cvičení A – 5, A – 6, A – 7, A - 8 

 

MATEMATIKA   

Pracovní sešit -  2. díl    -       strana 112 / cvičení C – 13, C – 14 

Pracovní sešit -  1. díl    -       strana 29 / cvičení A – 5, A – 6, A – 7, A - 8  

SCIO – testy do hodin: 

1. Dělitelnost - 01 (1. pokus)   

2. Desetinná čísla – porovnávání – 01 (1. pokus) 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Podívej se na video a odpověz na následující otázky: 
Grover serves a sandwich . https://www.youtube.com/watch?v=sIucCUyZF0g 
1.- What’s the special plate of the day? 
2.- What happens with the first sandwich? 
3.-  Is it the first time Mr. Jonhson goes to this restaurant? 
4.- What happens with the second sandwich? 
5.- What happens with the third sandwich? 
6.- Why Mr. Jonshon didn’t eat the sandwich? 
7.- At the end, Is Grover happy? 
8.- What are the ingredients of the sandwich? 
9.- What is your favourite sandwich made of? 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Hallo! Wie geht es dir? - Otázku nahlas přečti a odpověz na ni a pokud máš 

doma někoho, kdo ti dokáže odpovědět, zeptej se ho. 

2. Ostern in Deutschland - Velikonoce v Německu? 

Zjisti jaké zvyky jsou v Německu spojeny s tímto svátkem, informace zapiš do 

školního sešitu a doplň obrázek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIucCUyZF0g


DĚJEPIS 

Dnes: práce s učebnicí na str. 124 - 125  Z římského dávnověku 

1. str. 125/ základní - žlutý text pečlivě přečtěte 

2. str. 124/2 Co se římští žáci učili.....       

 a) text přečtěte         

 b) příběh krátce písemně převyprávějte - Aeneas, Mars, Romulus, Remus, vlčice, 

 Faustulus 

3. str. 124/3 O Latinech na dolním toku řeky Tiber v době královské/zapište odpovědi: 

Co podle vyprávění vykonal Romulus pro Řím?      

 a) Koho zařadil mezi patricije?       

 b) Kdo patřil do skupiny plebejů?       

 c) Kdo tvořil "římský národ" neboli POPULUS ROMANUS?    

 d) Jak se nazýval poradní sbor - rada starších?     

 e) Jak byla rozdělena půda?        

 f) Jak byla zajištěna bezpečnost města?  

HEZKÉ VELIKONOCE !  

 

ZEMĚPIS 

Opakování - Vzduchový obal Země - atmosféra 
Prošli jste si (a doufám, že jste si i něco zapamatovali) náročnou kapitolu o 
atmosféře. Věřím, že jste to zvládli.  (:  
Pro opakování vám posílám prezentaci z digitálních učebních materiálů. Pozorně si ji 
prohlédněte. 
Také dnes platí - Zapište si, čemu nerozumíte. Zkuste se vrátit do předchozích textů 
a vyhledejte odpověď. Ale určitě  si to ještě  vysvětlíme ve škole. 
 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/71712 
     Doufám, že  vám prezentace při opakování pomohla. 
      Děkuji vám, že se tak moc snažíte a studujete sami. Těším se na vás, až se 
zase budeme spolu učit.  
V pátek si odpočinete od samostudia a užijete si velikonoční prázdniny. 
     Tak pěkné Velikonoce  a hlavně buďte zdraví. 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/71712

