Materiály k samostudiu
Čtvrtek 30. 4. 2020
Třída 6. A
ČESKÝ JAZYK
Možné řešení z 28.4., uč. s. 69, cv. 2:













Dostal jsem mobil. (Pt ve 4. pádě)
Okusoval mrkev. (Pt ve 4. pádě)
Vyprávěl o prázdninách. (Pt v 6. pádě)
Nepočítal s překážkou. (Pt v 7. pádě)
Sukně sluší mladým slečnám. (Pt v 3. pádě)
Předepsal silnější léky. (Pt v 4. pádě)
Nezapomeň mu zatelefonovat. (Pt ve 3. pádě)
Lakomec byl chtivý peněz. (chtivý čeho? Pt ve 4. pádě)
Nebyla spokojená s našimi výsledky. (Pt v 7. pádě)
Nevnímal ji (Pt ve 4. pádě), protože byl začtený do knihy. (Pt ve 2. pádě)
Prospívá našemu zdraví. (Pt ve 3. pádě)
Koupil mi (Pt ve 4. pádě) k svátku kytičku. (Pt ve 4. pádě)

Kdo měl bez chyby, nakreslí si do sešitu smajlíka. 😊

PŘEDMĚT HOLÝ, ROZVITÝ, NĚKOLIKANÁSOBNÝ
Také předmět může být holý, rozvitý nebo několikanásobný. Princip je stále stejný, jako u
předešlých větných členů.
PŘÍKLADY:
Sbírali jsme houby. – Pt holý
Sbírali jsme jedlé houby. – Pt rozvitý přívlastkem jedlé
Sbírali jsme houby a maliny (a borůvky…) . – Pt několikanásobný
ÚKOL:
1. Opravte si chyby v minulém cvičení.
2. Nastudujte dnešní látku v učebnici na s. 69, rámeček si opište (nadpis, datum)
3. Vypracujte cv. 3 na s. 69-70 – řešení zítra

MATEMATIKA


Pracovní sešit – 3. díl – strana 179 - test



Test opět pošlete do 3. 5. na můj mail: pavlisova.perina@seznam.cz

PŘÍRODOPIS
1. FOTOSYNTÉZA – uč. str. 74 – 75
- Pozorně přečíst text v učebnici.
- Do sešitu opsat POUZE schéma fotosyntézy – str. 75 (schéma znázorněné
barevnými zámečky a šipkou) + opsat tučně vytištěnou větu pod schématem.
Fotosyntéza probíhající …
2. DÝCHÁNÍ ROSTLIN – uč. str. 76
- Přečíst krátký text v učebnici.
- Do sešitu opsat POUZE schéma dýchání – str. 76 (schéma znázorněné barevnými
zámečky a šipkou) + opsat 2 řádky textu pod schématem.

FYZIKA
1. Odpověz písemně na 3. Otázku na str. 92.
2. Narýsuj tabulku z 3. Úkolu na str. 92 a vypočítej hustotu porcelánu a olova a
doplň výsledky do tabulky. Výsledky si můžeš zkontrolovat vzadu v učebnici.

