Materiály k samostudiu
Středa 6. 5. 2020
Třída 6C

ČESKÝ JAZYK
Učebnice – str. 72 (světlá), 76 (tmavá) - do ŠS vypracuj cv. 4, 5 – věty přepiš, větné členy napiš nad
daná slova

MATEMATIKA
Pravidelný šestiúhelník
Nejdříve se podívej na
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29539
do ŠS:
1) Udělej náčrtky a zapiš vlastnosti podle snímku 3,4,5,6
2) Př.: Narýsuj pravidelný šestiúhelník ABCDEF (a=r=3cm) - proveď konstrukci a označení
podle snímku 7
3) Postup: (slovně návod jak rýsovat)
1.
2.
3.

1. Zvolíme bod S
2. Narýsujeme kružnici ko(S;3cm)
3. Bodem S povedeme vodorovně přímku, která nám na kružnici vyznačí 2 body, vlevo si

označíme D, vpravo bod A
4.
4. Z bodu A (a potom i z bodu D) uděláme oblouk o stejném poloměru jako má kružnice ko
5.
5. Oblouky vyznačí další průsečíky s původní kružnicí ko a označíme je proti pohybu
hodinových ručiček podle abecedy
6.
6. Sousední body na kružnici postupně spojíme a dostaneme pravidelný šestiúhelník

ANGLICKÝ JAZYK
Skupina M. Němcové – učebnice tr. 62/cv. 2 a) podívej se, jak se tvoří 3.stupeň, do ŠS si udělej
tabulku c) a doplň tvary 2. a 3.stupně, cv. 5 tvoř pravdivé věty s 3.stupněn adjektiv (např. Lukáš je
nejmladší osoba v naší třídě), cv.6 – přečti si 8 modrých vět a seřaď do sešitu kontinenty od
největšího do nejmenšího

Skupina Y Paštové - Nastuduj a zapiš si slovní zásobu 5B na straně 78 v pracovním sešitě –

North and South. Potom si procvič slovní zásobu týkající se počasí:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/We
ather/Weather_Listen_and_write_qt113797lt. V uč. str. 58 si přečti text ve cv 3a a odpověz
na otázky 3b.

ZEMĚPIS
Opakování – platí pro všechny žáky 6. třídy - tropický a subtropický pás
Přílohu vyplňte a odešlete nejpozději do 10. 5. na: pacesova.perina@seznam.cz
Vyplň, vypracuj a odešli na pacesova.perina@seznam.cz
Jméno:

6. 5. 2020

Třída:

1. Čím se vyznačují tropické deštné lesy?
2. Které plodiny tropického deštného lesa se k nám dovážejí?
3. Savany se nejvíce využívají k …………………………………………………………………
4. Kde vznikly subtropické křoviny?
5. Vyber si jedno zvíře savany a napiš o něm alespoň 5 informací:

