
Materiály k samostudiu 

Pátek 24.4. 2020 

Třída 6. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Vypracuj čtenářský list ke knize, kterou sis vybral z dobrodružné literatury; vyber si poslední 

knihu z povinné četby; nejdříve se podívej do svého seznamu, téma je zvířecí hrdina, podívej 

se, máš-li některou z těchto knih doma; nemáš-li, vyber si jakoukoli kniho z domácí knihovny, 

které odpovídá tvému věku  (není určena pro malé děti), jde o beletrii (epický žánr – příběh), 

vynech encyklopedie, komiksy 

  

MATEMATIKA  

PS strana 218  A- 6.  

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Zkontroluj si na s. 37 cv. 4 ze včera: 
1G, 2C, 3A, 4BE, 5BE, 6D, 7F 
Podívej se na cv. 4b ke kterému patří modrá tabulka a napiš do sešitu věty, co dělá v kolik 
hodin. Např. že má hodinu dějepisu, nebo jde na oběd do školní jídelny, či má volejbalový 
trénink. Nebo také že nemá výuku.  
 
V pracovním sešitě na s. 26 udělej cv. 1a, b a odpověz na otázky u cv. 2a- kdy děláš tyto věci 
V pracovním sešitě na s. 25 udělej cv. 2- poskládej slova do věty, aby dávaly smysl. 
Pozor na sloveso se laver, se lever, s´habiller, se coucher- jsou to zvratná slovesa 1. slovesné 
třídy a časují se jako s´appeller, tedy: Je me lave, tu te laves, il se lave 
V učebnici na s. 38 se podívej na cv. 2 a uspořádej Laurentovy aktivity, jak jdou v průběhu 
dne po sobě (logicky). 

 

RUSKÝ JAZYK 

5.lekce – názvy nábytku 

1. Nová slovní zásoba – učebnice str.57 (prostřední rámeček), přepište do slovníčku nová 

slovíčka v azbuce + výslovnost: 

- diván – gauč, pohovka 

- knižnyj škaf – knihovnička 



- kavjor – koberec 

- kréslo – křeslo 

- kraváť – postel 

- lámpa - lampa 

- stól – stůl 

- písmennyj stól – psací stůl 

- stůl – židle 

- tělevízor – televize 

- cholodílnik – lednice 

- škáf – skříň 

 

2. Učebnice str. 52/4 A – spojte názvy nábytku s fotografiemi (očíslujte slova v levém sloupci 

a přiřaďte čísla k obrázkům) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

sloveso möchten – vyčasovat správně - PS: 39/8 

Klíč k řešení cvičení: PS: 37/4 
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 mir 
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ZEMĚPIS 

Zapište si do sešitu: 

3. Mírný pás (v učebnici od str. 80 do str. 84) 

Je to oblast s mírným podnebím. Mírné šířky leží mezi oblastmi se subtropickým podnebím 
a oblastmi se subpolárním podnebím. Na severní polokouli leží mírné šířky mezi 40° a 60° 
severní zeměpisné šířky, v Evropě sahá mírné podnebí až k polárnímu kruhu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_%C5%A1%C3%AD%C5%99ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_kruh


V mírných šířkách probíhá rychlá výměna vzduchových hmot a tlakových útvarů. Všeobecně 
jsou mírné šířky nejvíce pod vlivem polární vzduchové hmoty a převládajících západních 
větrů. Pro mírné pásmo je charakteristické střídání čtyř ročních období. 

Podívejte se na: 

https://www.youtube.com/watch?v=xOmlFhpF7q4 

 

PŘÍRODOPIS 

OSTNOKOŽCI – uč. str. 70 

- do sešitu napsat nový velký nadpis OSTNOKOŽCI 

- prostudovat text (včetně oranžové lišty), prohlédnout obrázky v uč. na str. 70  

- zapsat stručné výpisky do sešitu 

- písemně do sešitu odpovědět na následující otázky: 

Napište doporučení (první pomoc), jak postupovat v případě, že v moři šlápnete bosou 

nohou na ježovku? Jak můžeme zranění předejít? 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduchov%C3%A1_hmota
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlakov%C3%BDch_%C3%BAtvar%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=xOmlFhpF7q4

