Materiály k samostudiu
Úterý 28. 4. 2020
Třída 6. A
ČESKÝ JAZYK
PŘEDMĚT (Pt)
Máme tady další rozvíjející větný člen. Abyste ho bezpečně poznali, musíte znát dobře
všechny pády v češtině. Začneme tentokrát opačně – příklady:
Sbírali jsme houby.
Silný se vyvyšuje nad slabým.
Napíšeme jim.
Co spojuje všechny tyto předměty??
-

Ptáme se na něj pádovými otázkami kromě 5. pádu (tím oslovujeme a voláme) a 1.
pádu (tím se přeci ptáme na podmět)
Rozvíjí sloveso

Sbírali jsme KOHO? CO? – houby. (Předmět ve 2. pádě, rozvíjí slovesný tvar sbírali jsme)
Silný se vyvyšuje NAD KÝM? NAD ČÍM? – nad slabým. (Předmět v 7. pádě, rozvíjí slovesný
tvar vyvyšuje se)
Napíšeme KOMU? ČEMU? – jim. (Předmět ve 3. pádě, rozvíjí sloveso napíšeme)
Všimněte si, že větný člen PŘEDMĚT může být vyjádřen různými slovními druhy (podstatným
jménem, přídavným jménem, zájmenem atp.)
ÚKOL
1. Zapište si rámeček do sešitu+příklady, nezapomeňte na nadpis+ datum.
2. Podívejte se na další příklady v učebnici na s. 68 – 69
3. Vypracujte cv. 2 na s. 69, ve čtvrtek napíšu možné řešení.
Věřím, že jste pochopili podstatu předmětu, není to nic těžkého. Kdybyste však potřebovali,
jsem vám i nadále k dispozici na e-mailu.

MATEMATIKA
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Vypracovaný test mi pošlete mailem (pavlisova.perina@seznam.cz) – do 29. 4.2020

PŘÍRODOPIS
ROSTLINY – BOTANIKA
- Do sešitu napsat nový velký nadpis ROSTLINY.
- Přečíst text v učebnici str. 73 – 74, na základě přečteného textu doplnit vynechaná
slova do textu níže. Žáci doplněný text přepíší do sešitu a vytvoří si tak zápis.
Pokud mají možnost tisku, text si vytisknou a doplní pouze slova.
Prosím, aby mi žáci doplněný text poslali ke kontrole na můj e-mail, děkuji.
(malisova.perina@seznam.cz)
VÝZNAM ROSTLIN V PŘÍRODĚ
……………………………………………….. = vědní obor, zabývající se
rostlinami. ..…………………………….
…………………………………………………. dokáží za určitých podmínek
měnit látky …………………………… …………………………….. na látky
…………………………………………………, do prostředí přitom uvolňují
………………………………………………. Bez zelených rostlin by na Zemi
nebyl ………………………………
Dle stavby těla dělíme rostliny na:
A) …………………………………………..……… - nemají tělo rozlišeno na
kořen, ………………………………, listy, v těle nemají
………………………....…. neboli cévy. Jejich tělo nazýváme
……..……………………
B) …………………………………………………… - mají v těle žilky neboli
…………………………………………….., tělo je rozlišeno na
……………………………………………..,
…………………………………………, listy.

