
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 26. března 

VI. E 

Český jazyk  

       Do sešitu  

Nadpis – Předmět (Pt)  

→ nejčastěji rozvíjí sloveso a přídavné jméno (podmět a přísudek)  

→ zpravidla vyjadřuje osobu, zvíře a věc   

→ ptáme se: Všemi pádovými otázkami, krom 1. a 5. pádu  

→ bývá vyjádřen podst. jm., příd. jm., zájmenem a infinitivem slovesa  

  známe:  

Holý  

→ není rozvit dalším větným členem (Číst knihu.)  

Rozvitý  

→ dále rozvit nejčastěji přívlastkem (Číst novou knihu.)  

Několikanásobný   

→ dále rozvit více větnými členy (Dostal knihu a záložku.)  

  

uč. str. 73/1 – ústně; 

pracovní sešit str. 36/4 

Matematika 

 Nejmenší společný násobek 

 Písemně vypracuj v pracovním sešitě A4/115 

Přírodopis 

 – noční motýli – uč. str. 68 – 69 přečíst + zapsat do sešitu 



 

 Ostnokožci – uč. str. 70 – přečíst + zapsat do sešitu 

 

Zeměpis 

 Lesohospodářská krajina (učebnice str. 98 – 99) 

 výpisky (= shrnutí 99) a písemné vypracuj 

a) význam lesa 

b) uveď 4 jehličnany a 10 listnatých stromů z českých lesů 

c) uveď „nepřátelé“ našich lesů (přírodní podmínky, škůdci apod.) 

d) nakresli si 5 živočichů našich lesů 

Anglický jazyk 

 Let’s practice past simple : https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-

8.html There is an excercise that you can fill up online. If your answer is correct, there’s a 

little green tick. (after pressing the check button) If you made a mistake, a red cross appears. 

In that case, try to find your mistake and do it one more again. If you still don’t know, press 

the show buttom. BUT! Write this sentence on a peace of paper so you can repeat it later. 

https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-8.html
https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-8.html


(Online cvičení, pokud odpovíš správně, ukáže se ti po stisknutí tlačítka check zelená fajfka, 

pokud špatně červený křížek. Pokud se ti objeví křížek, pokus se najít a opravit chybu. Pokud i 

potom na tebe svítí křížek, můžeš si pomocí tlačítka check nechat ukázat správnou odpověď, 

tuto větu si ale přepiš na papír, ze kterého si posléze budeš moc opakovat.) 

 

Dějepis 

 PS str. 40, cv. 7 do sešitu; str. 41, cv. 10/11 (stačí online) 

 Kompas času – Řecko 2 (youtube) 

 Doporučuji také videovýpisky z Dějepisu https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk

