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Středa 15. 4. 2020 

Třída 6C 

ČESKÝ  JAZYK 

V pátek jsme četli s babičkou noviny. Bylo tam několik zajímavých článků. Reportéři psali o kultuře, 

sportu a politice. Nejvíc se mi líbila reportáž z jedné malé řecké vesnice. Byly tam i fotografie a mapy. 

Na jedné fotce prala mladá žena prádlo a za ní stál muž, který hrál na harmoniku. Bylo to celé 

černobílé, ale moc pěkné. Vzal jsem si nůžky a fotografii vystřihl. Teď mám tu fotku na nástěnce. 

Okolo ní jsou ještě pohledy z Athén a vlajka. Jednou se chci do Řecka podívat. Bude těžké loučit se 

s pokojem, ale za týden se zase vrátím. Nakoupím si tam spoustu suvenýrů, mamince koupím koření 

a tatínkovi nějakou knihu. Oběma musím něco přivést. Tatínek totiž umí řecky a maminka kořením 

plýtvá, takže má velkou spotřebu. Tatínek nám často vypráví o svých studiích na Kypru. O dovolené 

v Řecku sním už dlouho. Myslím, že příští rok už to vyjde. 

Urči v textu všechny předměty, jakým slovním druhem jsou vyjádřeny a v jakém pádě. 

 

MATEMATIKA   

Výšky trojúhelníku – vše do ŠS 

174/3 návod: nejdřív vypočítáme z malého pravoúhlého ∆C0BC úhel při vrcholu B, potom 

z velkého ∆ ABC úhel při vrcholu C a nakonec dopočítáme z pravoúhlého ∆AC0C úhel při 

vrcholu C 

174/4 návod: ∆ XYZ je opět rozdělený na 2 menší pravoúhlé trojúhelníky, začneme počítat od 

∆ UYZ (úhel UZY) a potom dopočítáme do 90°° 

174/6 znovu si prostuduj obrázek u 173/2 a odpovědi zapiš celými větami 

Př.: Narýsuj ∆ ABC (c=8 cm, a=5,5 cm, b=7 cm – proti vrcholu leží strana téhož označení) a 

sestroj všechny  jeho výšky. Výšky označ va,vb,vc a jejich průsečík jako bod V. Označ body 

A0,B0,C0, jako u obrázku na  str. 173 nahoře. 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina M. Němcové  

– učebnice str. 57/ cv. 1 – do sešitu si napiš čísla 1 – 9 přečti si text a napiš k daným číslům tato slova 

tak, jak v textu šly po sobě (sea, islands, city, nountains, England, lake, forests, river, beaches), dále 



do školního sešitu vypracuj cvičení 2/57 – ve větách jsou chyby zeměpisné (ne gramatické), pomůže ti 

cv. 1 –věty napiš správně do sešitu 

Skupina Y. Paštové  

- Uč str 52 cv 1 - přečti si text, slova, která neznáš vyhledej ve slovníku. Do sešitu vytvoř podle cv 2a 2 

tabulky : 1. tabulka Food in Britain. 2. tabulka Food i The Czech Republic  a doplň. 

 

ZEMĚPIS 

Dále zapisujte, navazujte na předchozí text. 

a) Savany- tropická travnatá území, časté požáry vyschlé trávy, nedostatek srážek brání 

vzniku souvislých porostů dřevin, stromy a keře jsou roztroušeny, přizpůsobeny 

období sucha. 

Rostlinstvo – obiloviny (proso, čirok), batáty (sladké brambory), maniok, podzemnice olejná 

(arašídy), bavlník. 

Živočišstvo – kobylky (ohrožují úrodu), žirafa, zebra, pakůň, nosorožec, slon, mravenečník, 

pásovec, pštros, lev, šakal, hyena, klokan. 

Pastevecké hospodářství. 

Průmyslová krajina v místech, kde se těží ruda bauxit na výrobu hliníku a diamant. 

 

 

 

 


