Materiály k samostudiu
Pátek 20.3. 2020
Třída 6. B
ČESKÝ JAZYK
Sloh – vypravování – PS str.50/cv.2 (světlý) str.59/cv.2 (tmavý)

MATEMATIKA
Pracovní sešit strana 172 A – 9. , A – 10. , A – 11

RUSKÝ JAZYK
1) Procvičování – názvy povolání – učebnice – str.42/6 a 42/7, 43/9
2) PS – 49/10C, 49/11
3) Písanka – dopisovat (viz pondělí)

NĚMECKÝ JAZYK
1. Z nových slovíček - die Tiere - sestavte křížovku s tajenkou, nejméně 12 písmen v tajence,
podstatná jména v j.č. i mn.č. - do sešitu
2. Prac. sešit str. 41/ 2,3 3. Učebnice str. 81/
3. Das Verb mögen (sloveso mít rád) - časování slovesa opište do školního sešitu, prostudujte
si všechny informace ke slovesu - 1. a 3.osoba j.č.!!!

FRANCOUZSKÝ JAZYK
PS s. 23 cv 1- vyškrtni slovo, které do skupiny nepatří
cv 2- doplň věty slovíčky ze seznamu ve správném tvaru
cv. 3 napiš číslovky slovy
cv. 4 Odpověz na návrhy
cv. 5 Doplň věty
uč. s. 25 cv. 3 do sešitu- řekni stejnou otázku jiným způsobem, cv. 4

ZEMĚPIS
V učebnici na str.49 v pravém sloupci vyhledejte, jak meteorologové měří teplotu vzduchu.
Prohlédněte si, jak se vypočítává průměrná denní teplota vzduchu.
Dobrovolný domácí úkol (na samostatný list papíru)
uč.str.50/ modré otázky č.1 a 2 na začátku kapitoly
Až se sejdeme ve škole, úkol vám ohodnotím a oznámkuji (1).
A teď už zase všichni.

Učebnice str.50
Nová kapitola je velmi náročná, proto si ji rozdělíme do dvou hodin.
Je třeba si znovu zopakovat pojmy zemská osa, rovník, rovnoběžky, obratníky, roční období
(kdy začínají – podle atlasu str.10)
Podnebí
přečíst text, napsat si shrnutí. Naučit se pojmy: podnebí (klima), nadhlavník
Do sešitu překreslit obr. 57/str.50 a doplnit si k rovnoběžkám souřadnice 0 ºš., 23,5ºs.š.,
66,5ºs.š., 23,5ºj.š., 66,5ºj.š.
Rovnoběžky si ukažte na mapě světa.

PŘÍRODOPIS
1) Přečíst si text str.47 – 50 včetně okrajů
2) Nadepsat Včela medonosná, nakreslit a popsat obr.90 str.47 a obr.95 str.48
3) Prohlédnout si pečlivě všechny obrázky na str.47 – 50
4) Do sešitu zapsat text v rámečku Shrnutí str.50
5) Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=58GWh3OaCfE
6) Do sešitu zapiš: Život včel Společenský(sociální) způsob života – včelstvo
Matka – 1, klade vajíčka, žije 3 až 4 roky
Dělnice – 10 až 30 tisíc, žijí 6 až 8 týdnů (koncem léta se líhnou dělnice, které přečkávají
zimu), krmí včelí larvy, stavějí plásty, čistí úl, přinášejí zásoby pylu a nektaru, výroba medu
Trubci – líhnou se koncem jara z neoplozených vajíček – 300 až 600, žijí 6 týdnů

