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ČESKÝ  JAZYK 

 

ŘEŠENÍ Z 28.5. 

Najdete-li na zahradě poklad, můžete si ho ponechat. Jakmile dorazil poslední 

opozdilec, vyrazili jsme na cestu, která měla skončit až pozdě večer. Vstala, aby si 

uvařila čaj. Přestože si nebyla jistá, zatočila doleva. Představ si, že dnes jsem našla sto 

korun. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Nevím, jak jsem v testu obstál. Neřekl, komu 

se dařilo nejlépe. 

 

Dnešní zadání: SCI-FI  A FANTASY 

Milí šesťáci,  

Určitě jste někdy slyšeli pojmy sci-fi a fantasy. Mnozí z vás četli Harryho Pottera, to je typický 

příklad fantasy. Jestli jste někdo četl knížku od Jules Verna, byla to zase klasická ukázka sci-fi 

literatury. Pojďme se podívat na to, co mají oba žánry společné a čím se liší. 

SCI-FI 

Vědeckofantastický žánr nebo též sci-fi a SF (zkratky anglického science fiction) je umělecký 

žánr (především literární, filmový, herní či výtvarný), vymezený výskytem spekulativních 

technologií a přírodních jevů anebo dosud neznámých forem života v díle. Děj sci-fi je často 

zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie. 

 

FANTASY 

Sci-fi je žánr blízký fantasy, kde je ale místo technologií hlavní rekvizitou většinou magie a 

fyzická síla (tzv. příběhy „meče a magie“). Oba žánry se ovlivňují a částečně prorůstají; 

jedním z takových průniků jsou například díla žánru science fantasy. 



ÚKOL: 

1. Zapište si stručně, co je SCI-FI  a fantasy (sešit na literaturu) 

2. Přečtěte si ukázky v čítance: 

FANTASY: s. 179 – 181 (J. R. R. Tolkien) 

SCI-FI: bohužel nemáme v čítance, takže přikládám ukázku v příloze. 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Učebnice str. 63/4 – ke každému bodu 2 věci podle vzoru 
+ Pracovní sešity 50/2 
 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Opakujeme časování sloves - v učebnici str. 40/ 1, str.80/ 1,2 a 81/ 3 

- přeložte a do školního sešitu zapište spojení: já dělám, ty máš, my bydlíme, on pije, Bonn leží v 

Německu, vy jdete, ona pochází, oni pracují, vy jste, on mluví, já žiji, ty máš rád, on by chtěl  

- řešení  pro kontrolu pošlu příště! 

2. V učebnici - str. 77/ 4 - LESEN - řešení zapište do školního sešitu ve formátu 1/F, 2/R - falsch, 

richtig, pošlete ke kontrole: m.novotna.perina@seznam.cz 

 

DĚJEPIS 

Poslední století mocné říše - dominát 

1. Práce s učebnici str. 168 - 169 

 - přečtěte si základní-žlutý text na str. 169 a prostudujte mapu na str. 168 

 - str. 168/ 2 - Co byl dominát ? - vláda Diocletiana -  zapište přehledně do sešitů 

 - str. 168/ 4 - vláda Konstantina - připomeňte si roky 313 a 330/ minulá hodina 

 - str. 169/ časová přímka - Co se stalo v letech 380 a 395? - zapište do sešitů 

2. Vše, co jste si přečetli a zapsali, si zopakujte při sledování videa:  

 https://www.youtube.com/watch?v=UszGO2pE4gk 

 

ZEMĚPIS 

Učebnice str. 71 - 73 

Tropické deštné lesy – bohatý zdroj kyslíku na naší planetě 

 

m.novotna.perina@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=UszGO2pE4gk


*V učebnici máte o tropickém lese a o životě ve vodách oceánů v tropickém pásu velmi 

dlouhý text. Rozdělte si čtení na několik částí. 

*Prohlédněte si prezentaci – jsou v ní rostliny a živočichové, které znáte ze ZOO a z 

přírodopisných filmů. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/97839   trop.les 

 

*Výpisek si dnes uděláte z této další prezentace. Máte v ní přehledně popsány krajiny. Do 

sešitu si  

z ní vypište jen výpisek Tropický les a zjednodušeně si nakreslete obrázek  z učebnice - 

obr.82/str.71 Patra v tropickém lese . 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/86802 

 

Doufám, že se do zeměpisu připravujete pravidelně. Děkuji vám za to a těším se na vás. 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/97839
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/86802

