
Materiály k samostudiu 

Úterý 24. 3. 2020 

Třída 6C 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Učebnice str. 67 (světlá, str. 71 (tmavá)- do školní sešitu nadpis Přívlastek, přepsat tabulku pod 

obrázky – co to je přívlastek, přívlastek shodný a neshodný, cvičení 2 pod tabulkou napište rovněž do 

sešitu 

PS str.34/cv.1,2 (světlý), str.37/cv.1,,str.38/cv.2 – nahoře (tmavý) 

 

MATEMATIKA   

Násobek a dělitel – procvičování 

Do  ŠS 149/8,9, 152/7 

 

PŘÍRODOVĚDA 

1) Vypracuj do sešitu otázky 1 – 6 str.50 (hledej v textu str.47-50) 

2) Prostuduj text o proměně dokonalé – str.49 na okraji vpravo nahoře a o proměně 

nedokonalé – první odstavec na str.51. 

3) Nadepiš: Hmyz – proměna, nakresli následující obrázek, popiš stadia proměny = 

matamorfózy (místo obrázků ve schématu můžeš napsat jen název stadia proměny 

např.larva) 

 
 

4) Přečti si text str.51 – 54: Hmyz s proměnou nedokonalou včetně okrajů, prohlédni si 

všechny obrázky a snaž se zapamatovat texty ve „Shrnutí“. 



5) Do sešitu napiš vždy název skupiny hmyzu a k ní jednoho zástupce (příklad: Vážky – 

vážka ploská, Švábi – šváb obecný) – můžeš i některé zástupce nakreslit. 

 

FYZIKA 

Měření hmotnosti 

Učebnice str. 82 – 85 přečíst a do sešitu opsat žlutý rámeček ze str. 84 a text u modrých teček  

ze str. 84 a 85. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Milí němčináři z 6. C, 

někteří jste poslali naskenované úkoly. Vaše třídní paní učitelka Němcová mi je poslala. 

Udělali jste mi velkou radost. Vypracovaná cvičení mi můžete posílat na email: 

tenglerova.perina@seznam.cz 

Až se sejdeme, tak společně všechno opravíme, případně vysvětlíme. Budeme postupovat rychleji, 

protože vy už budete mít hodně nastudováno. Dejte pozor například na to, že podstatná jména se 

píší s velkým písmenem a když vykáte např. Frau Bauer ( Herr Weigel) möchten Sie trinken?   

Úkol na dnes:  

- projít si cvičení z 2. lekce a opravit si případné chyby 

- od začátku si prolistuj pracovní sešit a vypracuj cvičení, která ti chybí, mimo poslechových 

RUSKÝ JAZYK 

1. Opakovat názvy povolání a domácích mazlíčků (slovíčka – učeb.str.47/48) 

2. Učebnice str. 44/10 – přečíst s pomocí slovníku a zaškrtnout správnou 

odpověď 

3. Písanka – dopisovat stránky 46-48 

 

DĚJEPIS 

na mailu sestaci.perina@seznam.cz prezentace První triumvirát – opsat prvních 6 slidů 
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