
MATERIÁLY k samostudiu 

Pátek 27.3. 2020 

Třída 6. B 

 

ZEMĚPIS - *V pátek 20.30 ve 4 hod.39 min. začalo na severní polokouli 
astronomické jaro. Slunce osvětlovalo obě polokoule rovnoměrně. Jak dlouho 
trval bílý den a jak dlouho noc? učebnice str. 51 - 52 

Podnebí 

*Znovu si zopakujte nové pojmy a ukažte si je na mapce v učebnici nebo v 
sešitu. 

*Na barevných lištách na okraji kapitoly v učebnici najdete otázky (str.50) a 
obrázky s popisem (str.51,52). Odpovězte si na otázky a prohlédněte si obrázky. 

Poslední úkol na liště (str.52) je pro vás dost těžký. Přemýšlejte, jaká zvířata se 
živí plodinami v jednotlivých pásech. Ve škole si vysvětlíme potravinový řetězec. 

A ještě si odpovězte na otázky a úkoly na str. 53. Pokud neznáte odpověď, 
znovu se vracejte k textu. 

PŘÍRODOPIS - 1) Vypracuj do sešitu otázky 1 – 3 na str.54 

2) Přečti si text včetně okrajů na str. 55 až 62 – Hmyz s proměnou dokonalou. 

3) Vypiš do sešitu skupiny hmyzu a všechny jejich zástupce z tohoto textu (55-
62): 

(Vzor: Síťokřídlí – zlatoočka obecná 
mravkolev obecný 
Blanokřídlí – čmeláci 
vosy 
sršeň obecná 
lumek velký 
lumčík žlutonohý 
mravenec lesní 
pilořitka velká atd.) 



4) Prohlédni si všechny obrázky, vyber aspoň tři brouky a nakresli je. 

ČESKÝ JAZYK - Sloh – PS str. 50/cv.1,2 (světlý), str. 60/cv.1,2 (tmavý) 

MATEMATIKA - PS strana 176 A – 9., A – 10. 

RUSKÝ JAZYK – 1)  Nácvik čtení – učeb. str. 45/13 

1) Pracovní sešit -str. 50/13, 14 (napiš azbukou názvy povolání) 
2) Písanka str. 49-50 

NĚMECKÝ JAZYK – 1. Kontrola úkolů v PS - 42/ 4: einen Hund, einen 
Kanarienvogel, einen Hamster, einen Goldfisch, ein Pferd, eine Maus a 42/ 5: 
einen Hund, eine Maus, ein Kaninchen, einen Kanarienvogel, einen Hamster, 
eine Kuh, ein Pferd 

2. Znáte své spolužáky dobře? Wer hat ein Haustier? 

Víte to alespoň o 8 svých spolužácích? Zapište informace do sešitu. 

3. KEIN - KEINE 

Učebnice str. 62/10 - přečtěte si otázky a odpovědi v řádku nad modrou 
tabulkou a tabulku pak barevně přepište do škol. sešitu. Uvědomte si - jde o 
4.pád pod. jm. 

4. PS str. 43/ 7 - zopakujte si časování slovesa HABEN 

FRANCOUZSKÝ JAZYK - Uč.  s. 26 přečíst komix Monsieur Catastrophe- trénovat 

čtení, s. 27 odpovědět do sešitu na otázky  cv.1, 2 Uč. s. 28 Přečíst 

textík  vpravo dole Des loisirs solidaires a odpovědět na otázky ve cv. 3 

 

 


