Materiály k samostudiu
Pátek 20. 3. 2020
Třída 6. A

ČESKÝ JAZYK
1. Do sešitu na literaturu nadepište: Příběhy o přírodě – ptačí svět (čítanka s 96 –
100)
2. Přečtěte si texty o ptácích z čítanky ze stran 96 – 100
3. Do sešitu na literaturu vypište všechny druhy ptactva, které byly v textech
zmíněny + o jednom druhu, který vás nejvíce zaujal, si na internetu nebo v
knížkách vyhledejte více informací a 5 z nich zapište do sešitu. Po návratu společně
přečteme a porovnáme.

ANGLICKÝ JAZYK
Procvič si ještě much/many:
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise3?cc=cz&selLang
uage=cs
nastuduj bod 4.5 v prac. Sešitě na str. 70, udělej si poznámky do škol. sešitu
v pracovním sešitě na str. 40 vypracuj cv. 1, 2

NĚMECKÝ JAZYK
1. Z nových slovíček - die Tiere - sestavte křížovku s tajenkou, nejméně 12 písmen
v tajence, podstatná jména v j.č. i mn.č. - do sešitu
2. Prac. sešit str. 41/ 2,3
3. Učebnice str. 81/ 3. Das Verb mögen (sloveso mít rád) - časování slovesa opište
do školního sešitu, prostudujte si všechny informace ke slovesu - 1. a 3.osoba j.č.!!!

DĚJEPIS
1. Opakování - Google - Videovýpisky 3/5, Persie a řecko-perské války - připomeňte si
proč k válkám došlo, nejvýznamnější osobnosti, tři bitvy, výsledky válek.
2. Nové učivo - Alexandr Makedonský, učebnice str. 104-105, Přečtěte základní-žlutý text str.
105, prostudujte mapu na str. 104/1 a zapište a) 104/3 - Proč byl Alexandr úspěšný? b) 104/4
a 104/ABC - Co byl helénismus?

ZEMĚPIS
V učebnici na str.49 v pravém sloupci vyhledejte, jak meteorologové měří
teplotu vzduchu.
Prohlédněte si, jak se vypočítává průměrná denní teplota vzduchu.
Dobrovolný domácí úkol (na samostatný list papíru)
uč.str.50/ modré otázky č.1 a 2 na začátku kapitoly
Až se sejdeme ve škole, úkol vám ohodnotím a oznámkuji (1).
A teď už zase všichni.
Učebnice str.50
Nová kapitola je velmi náročná, proto si ji rozdělíme do dvou hodin.
Je třeba si znovu zopakovat pojmy zemská osa, rovník, rovnoběžky, obratníky,
roční období (kdy začínají – podle atlasu str.10)
Podnebí
přečíst text, napsat si shrnutí. Naučit se pojmy: podnebí (klima), nadhlavník
Do sešitu překreslit obr. 57/str.50 a doplnit si k rovnoběžkám souřadnice 0 ºš.,
23,5ºs.š., 66,5ºs.š., 23,5ºj.š., 66,5ºj.š.
Rovnoběžky si ukažte na mapě světa.

