
Materiály k samostudiu 

Úterý 26. 5. 2020 

Třída 6C 

Sledujte sekci Jazyky ONLINE na webu školy (hned pod  záložkou Úkoly-Koronavirus), 

najdete zde termíny i odkazy na online  hodiny anglického jazyka, francouzského jazyka, 

německého jazyka a ruského jazyka. 

ČESKÝ  JAZYK 

Učebnice str. 76 (světlá), str. 80 (tmavá) – prostuduj si tabulku Ve větě zpravidla rozlišujeme dvě 

části…, ať víš, co je část podmětová a část přísudková, následně si svou znalost ověř na cv. 1 na téže 

straně – do školního sešitu (příklad: část přísudková – V noc se přehnala nad Severním 

mořem/ohromná bouře – část podmětná) 

MATEMATIKA   

Objem kvádru - ŠS 

Vždy náčrtek, zápis, výpočet, odpověď  

(výsledky souhlasí) 

185/6 

185/8 (počítáš objem V1 s původními rozměry kvádru, potom objem V2 se zvětšenými 

rozměry kvádru a jako další objem se zmenšenými V3 rozměry kvádru – pozor na jednotky! 

Stačí  1x náčrtek s rozměry a, b, c, ale 3x zápis, 3x výpočet, 3x odpověď) 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Téma: Houby 

1) Opakování: Na str.101 si zkus odpovědět na otázky ve třech úkolech v zelených 

odstavcích. Nemusíš zapisovat, jen si uvědom, zda bys uměl(a) odpovědět. 

2) Přečti si text na str.102 až 104 včetně okrajů až po čirůvkovité.  Do sešitu nadepiš 

Houby (samostatná říše organismů) a zapiš: 

Houby jsou nezelené organismy (nemají chloroplasty), jejich tělo se nazývá stélka a 

rozmnožují se výtrusy. Jak se živí? 

a) Některé žijí v symbióze (vzájemně prospěšné soužití) se zelenými rostlinami 

b) Jiné parazitují (cizopasí) 

c) Některé jsou rozkladači (rozkládají odumřelé organismy) 

Proložené (šikmé) písmo nemusíš zapisovat, pokud rozumíš, co je parazit a 

rozkladač. 

3) Nadepiš Stopkovýtrusné houby 



Nakresli a popiš obr.74 na str.102 včetně nadpisu obrázku. Tím si ujasníš, co je 

plodnice, z čeho se skládá a jak se liší jedlý žampion od prudce jedovaté muchomůrky 

zelené. Kromě žampionu a muchomůrky nakresli a popiš i hřib, který má na spodní 

straně klobouku rourky. Muchomůrka a žampion mají lupeny. 

4) Nadepiš Hřibovité a vypiš všechny druhy hřibovitých, které jsou uvedeny v textu. 

Prohlédni si všechny obrázky a některý si barevně nakresli. Pak nadepiš Holubinkovité 

a zapiš všechny druhy, které jsou na obrázcích. Opět si můžeš některý nakreslit. 

FYZIKA 

1. Vypočítej úkol 5. na str. 96. 

2. Ústně proveď otázky a úkoly na str. 99 

3. Prostuduj článek 2.14 na str. 100 – 102 a opiš žlutý rámeček na str. 101 

NĚMECKÝ JAZYK 

Guten Tag! 

Dnes pokračujeme ve studiu 4. lekce. 

1. Slovní zásoba – pracovní sešit strana – nauč se zpaměti a psát další slovíčka ze strany 61 – 62. 

2. Učebnice strana 69, cv. 2 – ústně si vytvoř řetěz otázek a odpovědí podle příkladu. 

3. Do sešitu si napiš: Datum, 4. lekce: Die Nachbarn von Familie Weigel 

                                     Str. 69, cv. 2 – 5 dvojic otázek a odpovědí 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – celkové opakování 

 

1. Pracovní sešit str. 74/6 – azbuka – doplňte chybějící písmena 
2. Pracovní sešit str. 74/7 – přepište věty 

3. Online cvičení – www.liveworksheets.com/worksheets/ru 
             Pracovní list - „semja – krossvord“ (křížovka) 

 

DĚJEPIS 

na sestaci.perina@seznam.cz si stáhni prezentaci Středověká společnost – do sešitu napiš nadpis a 
přepiš si přepiš si slidy 1 - 4 

 

 

http://www.liveworksheets.com/worksheets/ru
mailto:sestaci.perina@seznam.cz


 

 


