Materiály k samostudiu
Pondělí 1.6. 2020
Třída 6. A
ČESKÝ JAZYK
Milí šesťáci,
Ke dni dětí vám přeji to nejlepší, hlavně hodně zdraví a optimismu!
Dnešní zadání jsem se snažila udělat zajímavé, snad se mi to podařilo. Když si nebudete vědět rady,
zapojte rodiče, sourozence, snad se u toho také trochu pobaví.
Zdraví J. Kroutilová

1.

Báře jede jeřáb.
Jelenovi pivo nelej.
Kája má maják.
Kobyla má malý bok.
Kuna nese nanuk.
Čím jsou tyto věty zvláštní? Přečtěte si je pozpátku a pochopíte. Jde o takzvaný palindrom. Zkus
vymyslet vlastní palindrom, délku samohlásek dodržet nemusíš.

2.
Soudce jak zákon káže.
Klempíř je na šrot.
Metař je nametenej a
sládek nachmelenej.
Asi jste pochopili, že tito pánové to přehnali s alkoholem a čeština má nesmírně velkou
zásobu synonym pro všechny případy. Jak by to vypadalo u dalších profesí? Přemýšlej:
Akademický malíř je pod …………………….,
malíř pokojů je ……………………………,
Loutkoherec je ……………………………..,
kanonýr je …………………………….,
Meteorolog je …………………………….,

Boxer je ………………………………,
kropič je …………………………..,
kuchař je ………………………………,
Hudebník je ……………………………
A výhybkář je ………………………….., Zoolog má………………………………..
Zákazník má ………………………….
Řidič je ………………………………..
Velký – nevelký, hodný – nehodný, dělat – nedělat; to jsou antonyma, tedy slova opačného
významu. V češtině máme jedno slovo, které po přidání předpony NE má stejný význam
jako bez ní. Přijdeš na to, které to je?
____________________________________
1. Čeština přejímá hodně slov z cizích jazyků, dříve hodně z latiny nebo němčiny, dnes
z angličtiny. My jsme ale dali světu také jedno slovo, víš které?
___________________________________

2. JAZYKOLAMY. A na závěr si tyto věty přečtěte několikrát rychle za sebou. 😊
A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku?
Nejkulaťoulinkatější koule.
Dalajláma v lomu láme slámu.
Je připraveno psí šestispřeží?
Kotě v bytě hbitě motá nitě.
Krále Lávru hrál Vladimír Leraus.

3. POZOR NA PŘEDPONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

…A NA ČÁRKY, MOHLO BY SE VÁM TO STÁT OSUDNÝM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
„Popravit nelze, udělit milost.“
„Pojďte jíst, děti!“

X
X

„Popravit, nelze udělit milost.“
„Pojďte jíst děti!“

MATEMATIKA
Úhly - opakování
Výsledky předchozí hodiny:
1. 480 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; 567 – 1, 3, 7, 9; 275 – 1, 5;
873 – 1, 3, 9; 800 – 1, 2, 4, 5, 8, 10
2. 435_ (4) – jedna z možností – 2 nebo 6
7_81 (9) – jedině 2
2_25 (3) – jedna z možností – 0, 3, 6 nebo 9
4_21 (5) – nelze
80_5 (25) – jedna z možností 2 nebo 7
742_ (10) – pouze 0
245_ (2) – jedna z možností – 0, 2, 4, 6 nebo 8
653 (1) – jakákoliv číslice krom 0
721_ (6) – jedna z možností – 2 nebo 8
3. n (6,8) = 24
n (6,12) = 12
n (8,12) = 24
n (16,20) = 80
n (8,20) = 40
n (12, 16) = 48
n (15, 10) = 30
n (9, 8) = 72
n (5,6) = 30
4. D (2,3) = 1
D (4,5) = 1
D (3,6) = 3
D (10,15) = 5
D (6,8) = 2
D (4,3) = 1
D (27,30) = 3
D (20,30) = 10
D (12,18) = 6

Školní sešit:
1. Vypočítej:
86°35’ + 42°20’ =
24°55´ + 30°10’ =
100°58’ + 25°59’ =
73°42’ + 73°20’ =
17°43’ - 5°20’ =
109° - 37°50’ =
100°46’ - 55°54’ =
92°10’ - 82°31’ =
2. Narýsuj úhly:
|∢ 𝐴𝐵𝐶 | = 120°
|∢ 𝑃𝐸𝑆| = 80°
|∢ 𝑅𝑀𝑁| = 50°
|∢ 𝐴𝐸𝑈| = 170°
3. K úhlům ve cvičení 2. připiš druh úhlu (nultý, ostrý, pravý, tupý, přímý).
4. Dopočítej velikost úhlů:

Máš-li možnost, pošli mi dnešní práci na můj mail: pavlisova.perina@seznam.cz

ANGLICKÝ JAZYK
Opakování – pracovní sešity celá str. 52

NĚMECKÝ JAZYK
Všichni dnes máte svátek, přeji vám, abyste si celý den hezky užili, pokud
možno s :)))) na tváři!!
1. Opakování sloves z 29.5. - opravte si práci pozorně sami: ich mache, du hast, wir wohnen, er
trinkt, Bonn liegt in Deutschland, ihr geht , sie kommt, sie arbeiten, ihr seid, er spricht, ich lebe, du
magst, er möchte
2. Hört gut zu! / Poslouchejte dobře!
https://www.youtube.com/watch?v=nyUU3s73hn4
3. KLETT online - výběr jazyka: Deutsch - výběr učebnice: WIR neu 1 - výběr kapitoly: 8. Die Nachbarn
von Familie Weigel
- vygenerujte si všechny typy cvičení a nezapomeňte na vyhodnocení!!

