
Materiály k samostudiu 

Středa 15. 4. 2020 

Třída 6. A 

 

MATEMATIKA   

Školní sešit: 

Největší společný dělitel čísel 

 

Největší společný dělitel dvou nebo více čísel je největší číslo, kterým jsou všechna tato čísla 

dělitelná. 

 

Vysvětlení – příloha č. 4 

Učebnice strana 151 / cvičení 6 

 

Pracovní sešit   2. díl : strana 110 /  cvičení A – 6 a A – 7  

 

Opravy – přílohy č. 1 - 3 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Nová slovní zásoba z lekce 5A, prac. sešit str. 78 a hned si rozšiř o pár slovíček sl. 

Zásobu: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(

ESL)/Landforms/Landscapes_-_drag_and_drop_ez11579ol 

V tomto cvičení jen přiřaď správné slovíčko k obrázku 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(

ESL)/Landforms/Landscapes_-_Listening_ks17325yg 

…a v tomto očísluj obrázky podle poslechu. 

Potom klikni na Finish! a máš dvě možnosti – buď si cvičení zkontroluješ 

sám/sama nebo mi jej pošleš – stačí kliknout na Email my answers to my teacher a 

vyplnit , co chtějí a stránka už mi tvoji práci odešle. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

Hallo! Die Ferien sind vorbei und wir lernen wieder Deutsch :))! 

1. Opakování - dnes časování sloves. Nejdříve se podívej na stránky 40/1 a 80/1, 2, 3 , až si 

zopakuješ, jak se slovesa časují, ZAVŘI KNIHU a přelož do školního sešitu následující výrazy: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/Landscapes_-_drag_and_drop_ez11579ol
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/Landscapes_-_drag_and_drop_ez11579ol
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/Landscapes_-_Listening_ks17325yg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/Landscapes_-_Listening_ks17325yg


já jsem, oni mají, vy bydlíte, ty se jmenuješ, on má rád, my bychom chtěli, ona má, vy jste, 

oni bydlí, on se jmenuje, ty máš rád, ona by chtěla, já mám, oni jsou, vy máte. 

Práci vyfoť a obrázek pošli na: m.novotna.perina@seznam.cz 

2. Pracovní sešit str. 47/18 - připomeňte si slovní zásobu 

 

DĚJEPIS 

Boj plebejů za vyrovnání s patriciji 

1. Učebnice str. 126/2 - Obyvatelé Latia (čti: lacia) 

-  překreslete společenskou pyramidu i s charakteristikami jednotlivých skupin 

2. Učebnice str. 127/6 - Plebejové bojují o zrovnoprávnění 

- pozorně přečtěte text a odpovězte písemně na otázky              

a) S čím se plebejové nechtěli smířit?              

b) Jaký velmi zvláštní :)) prostředek boje za své zájmy zvolili?  

- zapište přehledně informace o letech 494, 449, 445 a 287 a doplňte vysvětlení pojmů: 

tribun lidu, právo veta, Zákony dvanácti desek, republika (str. 126/ABC) 

 

ZEMĚPIS 

     Věřím, že jste si odpočinuli a nabrali nové síly k práci. 
     Učebnice str. 56 / Opakování 
    *Dnes si zopakujete celou atmosféru podle otázek v učebnici. 
  *  Znáte názvy některých tajfunů /hurikánů? Víte, jak se jim přiřazují jména? Pokud 
nevíte, nevadí. Povíme si to ve škole. 
 
  *  Vyhledejte si v atlasu Nordkapp. Ukažte si severní a jižní polární kruh. Jakou mají 
souřadnici?   
   

 

 


