
Materiály k samostudiu 

Pátek 3.4. 2020 

Třída 6. D 

ČESKÝ JAZYK 

 Sloh – učebnice cv. 5/str.129 ) světlá), nebo cv. 7/ str. 135 /tmavá) 

MATEMATIKA   

PS strana 177  B - 16., B - 17., B – 18 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

1) zopakuj si národnosti s videem a do sešitu si napiš ty národnosti, které jsou pro tebe 
nové:  
https://www.youtube.com/watch?v=zt1Se2Knufo 

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

2) U s. 30 - písemně do sešitu cv 4 a) zeptej se kamaráda na to co má rád (3 otázky) (např. Tu 
aimes les livres?) 
4b) ptej se kamaráda na to, co rád dělá ve volném čase (3 otázky) 
cv. 5a) napiš o názoru mladých ve tvé zemi- co rádi dělají ve volném čase - použij vazbu "on 
aime.../ on fait/ on joue" 
5b) napiš o své kamarádce, co ráda dělá (alespoň 3 věty) 

RUSKÝ JAZYK 

Měsíc duben - „apreľ“ 
 

1. Vazba „U meňa jesť ...“  - já mám  (viz učebnice str. 44) 
2. PS – 54/21 (napište věty podle vzoru „U Anny jesť papugaj“ - Anna má papouška) 
3. Procvičování čtení – PS str. 56/3,4 
4. www.klett.cz/online 

(Učebnice: Klassnyje druzja -1, výběr kapitoly: 4.Naša družnaja semja) 
 

NĚMECKÝ JAZYK 

Opakování otázky – jak se Vám/jak se ti daří? – učebnice – 56/6 

Klíč k řešení pracovního listu z týdne 9. – 13.3. 

37/1      

-              1. der Tisch 

-               2. das Bücherregal 

-               3. das Sofa 

-               4. der Stuhl 

https://www.youtube.com/watch?v=zt1Se2Knufo
https://www.youtube.com/watch?v=tmYUeaevGGY
http://www.klett.cz/online


-               5. die Lampe 

-               6. das  Bild 

-               7. der CD-Player 

-               8. der Teppich 

-               9. die Vase 

-               10. der Fernseher 

Klič k řešení pracovního listu z týdne 9. - 13.3. 

39/4 – podle vlastního popisu bytu/domu/vily žáci zatrhávali políčka, a poté rozepsali tyto 

věty 

41/8a – podle bubliny - vyplnili žáci výroky 1 – 5 (Richtig – správně/Falsch – špatně) 

1F 2R 3F 4F 5R 

 

ZEMĚPIS 

Učebnice str. 69 až 70, Živý obal Země. Organismy a jejich životní prostředí 

1. Nastudujte si text 

2. Vypište si a doplňte následující informace: 

a) Živý obal Země se nazývá…………………………………………………………………………………………… 

b) Životní potřebné podmínky jsou………………………………………………………………………………… 

c) Rozmístění organizmů na Zemi je především ovlivněno ……………………………………………. 

d) Šířkové pásy rozeznáváme………………………………………………………………………………………… 

e) Názvy šířkových pásů jsou odvozené od……………………………………………………………………. 

 

PŘÍRODOPIS 

OPAKOVÁNÍ – HMYZ (v učebnici na stránkách 46 – 64) 

- Žáci využijí k opakování a procvičení učiva, které si sami nastudovali - kvíz, doplňování do 

textu, přiřazování. Jedná se o cvičení, kde je žákům poskytnuta zpětná vazba (úspěšnost, 

oprava chyb).  

- Odkazy na cvičení: 
a) Blechy a síťokřídlí https://www.skolasnadhledem.cz/game/1928 
b) Blanokřídlí https://www.skolasnadhledem.cz/game/1966 
c) Brouci https://www.skolasnadhledem.cz/game/1963 

  

- Pokud žáci nemají přístup k internetu/počítači, aby si procvičili nastudované učivo, zopakují 

si učivo s pomocí učebnice a vlastního zápisu + nakreslí si do sešitu 3 obrázky libovolného 

druhu hmyzu. 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1928
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1966
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1963

