
Materiály k samostudiu 

Středa 13.5. 2020 

Třída 6. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Pracovní sešit str. 37 (světlý)/cv. 4; str. 40 (tmavý)/cv. 4a) – věty si vypiš do sešitu, za 

jednotlivými větnými členy do závorky napiš, o který větný člen jde. 

Vzor:  Cesta (podmět vyjádřený) byla ukončena (přísudek jmenný se sponou) padlým 

(přívlastek shodný) stromem (předmět v 7.pádě). 

  

MATEMATIKA   

PS  str.198  A – 7 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Jurečková 

Dnes se koná video-hodina na ZOOM  11.00 – 11.30. Pokud se nemůžete připojit, nic se 
neděje, protože práce jezde zadána a můžete ji udělat sami. 
Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting.  
Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting 
Time: May 13, 2020 11:00 AM Budapest  
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/72646138107?pwd=MnRseFdIUDRNTXhaTlZuTmw3eUZSdz09  
Meeting ID: 726 4613 8107 
Password: 4ERkW7 

 

Pracovní sešity str. 71/ bod 5.3 – SUPERLATIVES – výpisky a nastudovat + učebnice str. 61/2c 

– opsat a doplnit tabulku. Toto bude tématem videohodin společně s opakováním 

comaprativ. 

 

Šulová 

Dnes máme novinku, přihlaste se na email  sestaci.perina@seznam.cz najdete email ode mě 

s dnešním  datem a tématem AJ poslechy, email otevřete a budete pracovat na 

poslechových cvičeních.  

https://us04web.zoom.us/j/72646138107?pwd=MnRseFdIUDRNTXhaTlZuTmw3eUZSdz09
mailto:sestaci.perina@seznam.cz


V učebnici na s. 59 se podíváte na cv. 9, pusťte si nahrávku ( 3x) a poslouchejte, poté zkuste 

doplnit věty s využitím 2.  stupně přídavných jmen. 

V učebnici na s. 58 si pusťte nahrávku  (3x) ke cv. 2a a do sešitu zkuste doplnit tabulku o 

počasí.  

Poté už nic nevyplňujete, pouze si pusťte nahrávku ke cv. 1 a 3.  

Všechny nahrávky jsou označeny číslem jako v učebnici (červený rámeček) 

 

Zítra nás čeká v 9.30 online výuka na následujícím odkaze:  

Michaela Šulová is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

https://us04web.zoom.us/j/78523486418?pwd=Q0VsTHFyZXJ0bnRTbThWM0MwV2ZUdz09 

Meeting ID: 785 2348 6418 

Password: 8Vfhir 

 

DĚJEPIS 

Prezentace Stěhování národů – přepiš si do sešitu slidy 11 a 12 a 14 týkající se Gótů, 

prohlédni si mapky na slidech 13 a 15 

 

ZEMĚPIS 

Do sešitu: 

c) Lesy a oceány (učebnice str. 82 – 84)  

 

Lesy – pro velkou část pásu severní polokoule jsou příznačné listnaté lesy, stromy jsou menší 

než v tropických deštných lesích; tvoří je opadavé stromy, které na zimu shazují listí (zbytky 

těchto lesů můžeme najít v Číně a Severní Americe), v Evropě zůstaly zbytky; v podrostu 

roste popínavý zimolez a břečťan, v místech s dostatkem světla lísky, hlohy i jiné menší 

dřeviny. Keře tvoří podrost, pod nímž je bylinné patro. Kapradiny a mechy milují stín 

a vlhko. Směrem na sever přecházejí listnaté lesy postupně v lesy smíšené. Na severu  

na smíšené lesy navazuje pruh severských jehličnatých lesů (od Kanady až po Kamčatku. 

Tento typ krajiny je nejvíce změněný lidskou činností. 

V Severní Americe a Kanadě se nazývají – severský les (hlavní je smrk, potom topol, bříza; 

medvěd šedý - grizzly) 

Asie – tajga (převládá modřín, šelmy – medvěd hnědý, rosomák, tetřev hlušec, tetřívek). 

Největšími zvířaty jsou jelenovití kopytníci (největší je los).  

Zvířectvo v našich lesích: samostatně si vypište 10 příkladů 

 



Oceány – mírný pás oceánů začíná na  40° severní a jižní zeměpisné šířky a rozkládá se 

směrem k polárním kruhům. Žije zde méně druhů než v oceánech teplého pásu – jednotlivé 

druhy žijí v hejnech (treska a sleď – šelfová moře). 

 

 


