Materiály k samostudiu
Středa 22.4. 2020
Třída 6. D
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
Rovnoramenný trojúhelník PS strana 217 - A - 1

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková
V pracovním sešitě na str. 45 vypracuj cv. 6 a potom najdi v interaktivní osmisměrce opaky
přídavných jmen
(opposite =opak)
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Adj
ectives/Adjectives_xk129317pd
Výsledek mi pošli na mail (po Finished! Vybereš možnost Email my answers to my teacher
A můj mail všichni znáte: jureckova.perina@seznam.cz)

Šulová
V učebnici na s. 56 nastuduj zelenou tabulku cv. č. 4
Přečti si na s. 57 textíky kolem mapy a doplň si na prázdná místa slovíčka, můžeš zkusit
odhadnout podle mapy, co kde bude. A pak zkontroluj, zde je výsledek:
1 England, 2 lake, 3 mountains, 4 forests, 5city, 6river, 7islands, 8 beaches, 9 sea.
Vypracuj do sešitu cv. 6
Ještě jednou procvičíme počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
(ve 2. cvičení doplňujeme do 1. políčka is/ are do 2. kolonky some/any)
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countable_
and_uncountable_nouns/COUNTABLE-UNCOUNTABLE_NOUNS_lb1410ph

DĚJEPIS
Křesťanství – prezentace (sestaci.perina@seznam.cz) – přepsat do sešitu slady 1 – 4 a zodpovědět
otázku na sladu 4

ZEMĚPIS
Úvodem:
https://www.youtube.com/watch?v=PHVgyG0I_EI
Zapište si do sešitu:
2. Subtropický pás (v učebnici na str. 78-79)
Mezi 30°až 40°zeměpisných šířek.
Rostlinstvo – přizpůsobilo se podnebnému pásu; stále zelené, řídké lesy, vavřín, olivovník,
palma datlová, korkový dub, blahovičník (eukalyptus), pomeranč, citron, vinná réva.
Živočišstvo – klokan, koala, plazi, šakal, hyena, delfín, chobotnice, langusta, domácí zvířata
(ovce, koza, osel…)

