
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 30. dubna 

VI. E 

Český jazyk   

Roztřiď slovesa do třech sloupečků:  v oznamovacím způsobu 

                                                               v rozkazovacím způsobu 

                                                               v podmiňovacím způsobu 

 

Poděkujme, zaznamenali jsme, přijeli bychom, hlídejte, zívá, půjčíš si, pozvali 

bychom, přiřaď, byl by spal, pracují, umístila bys, objednej si, chci, koupili byste, 

vypni, umyj, doplňte, naučil se, budou natírat, patřil by, stůj, věděl by, pozná 

 

Podtrhni barevně slovesa a urči u nich osobu, číslo, čas a způsob. 

Naučíme se písničku. 

Opatrně se rozhlížíme na obě strany. 

Velice jsem si ho oblíbil. 

Chlapec dobře skáče do vody. 

Nikdy tam nebyli. 

Budeš zpívat sám? 

 

Matematika 

Výpočet objemu (užití vzorců a převod jednotek)  

Výsledky z předchozí hodiny: 

4,8 cm³ (4 800 mm³) 
98 000 dm³ (98 m³) 
45,1 dm³ (45 100 cm³) 
0,05 cm³ (0,00005 dm³) 
0,0056 mm³ (5,6 cm³) 
650 000 cm³ (0,650 m³)



Vypracuj následující úlohy do školního sešitu: 

Uváděj - zápis (náčrt – obrázek), vzorec, výpočet s jednotkou, odpověď) 

1. Kolik m³ vzduchu je v místnosti tvaru kvádru s rozměry 6 m; 3,5 m a 2,7 m? 

2. Kolik kvádrů s rozměry 2 cm, 3 cm a 4 cm můžete vymodelovat z plastelíny o 

objemu 600 cm³? 

3. Kolik krychlí o hraně 10 cm se vejde do kvádru s rozměry 2 dm, 3 dm a 5 dm? 

4. Které těleso má větší objem a o kolik? Krychle o hraně 24 cm nebo kvádr s 

rozměry 1,8 dm; 0,48 m a 16 cm? (Počítej objem kvádru s rovnocennými 

jednotkami – buď pouze na m nebo dm či cm!) 

 

Přírodopis 

 mechorosty – uč. str. 83 – 84 

 

Na stránce (www.ucebnice-online.cz) v přírodopis 7, 2. Díl v pracovním sešitě udělej cvičení  

6/3,5 

Na procházce v lese pozorujte mechorosty a zkoušejte je poznat. 

 

Zeměpis 

Ochrana přírody  

http://www.ucebnice-online.cz/


Vypracuj do školního sešitu: Představ si, že tvým úkolem je vytvořit 5 nových 

zákazových značek. 

Vzor:  

Vytvoř vlastní TOP5 nových zákazových značek prospěšných pro ochranu přírody. 

(Kreslíš pastelkami!) 

Anglický jazyk 

 Read a text about food from around the world – page 53 

o Write down the sentences from excercise 4 and send it to me by mail (before 

starting, you need to match the food to places in excercise 3) 

 Excercise book page 42, excercices 4 and 5 

Dějepis 

 Připomínám odevzdání referátu na téma řecká kultura/umění – do pondělí 4. 5.  

 Vypsat řecké olympijské hry – strana 85 

 https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/v-recku-se-konaji-prvni-

olympijske-hry-8-cervenec-776-pr-n-l-63937531 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/v-recku-se-konaji-prvni-olympijske-hry-8-cervenec-776-pr-n-l-63937531
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/v-recku-se-konaji-prvni-olympijske-hry-8-cervenec-776-pr-n-l-63937531

