Materiály k samostudiu
Úterý 5. května
VI.E
Matematika
Převody jednotek objemu (duté míry)
Výsledky z předchozí hodiny:
1. Převeď:
2 dl = 0,2 l
400 ml = 40 cl
1,5 l = 150 cl
300 dl = 30 l
15 hl = 1 500 l
6 000 l = 60 hl
500 ml = 0,5 l
0,8 dl = 8 cl
0,5 hl = 50 l
2,6 l = 2 600 ml
2. Doplň jednotky:
3,5 dl = 35 cl
120 l = 1 200 dl
0,8 l = 0,008 ml
2 000 ml = 20 dl
4,5 hl = 450 l
9 ml = 0,09 dl
5 600 ml = 56 dl
0,06 hl = 6 l
15 000 ml = 15 l
5 hl 7 l = 5070 dl
Pracuj na internetu:
a) spusť si libovolný vyhledavač např. seznam.cz, google.cz aj.

b) tento celý odkaz vlož do řádku, kde končí šipka zkopíruj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=
Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=06.+Jednotky+dut%C3%
A9+m%C3%ADry#selid
c) dostaneš se na tuto stránku

d) procvič si všechny tři možnosti
e) dostaneš zpětnou vazbu, práci budeš mít vyhodnocenou po zmáčknutí
ZKONTROLOVAT

Český jazyk
Nadpis do sešitu
Lyrika





Lyrika je jedním z literárních žánrů
Základem lyriky jsou pocity, nálady, dojmy, i duševního stavu
o Pocit úvahy (lyrického já) osoba, která v básni mluví
Nemá děj
Důležitá je zde grafická stránka textu (verš, rým, rytmus, intonace či melodie
hlasu)

Typy lyriky


Milostná lyrika
- líčí city k milované osobě
- nenaplněné touhy
- projev lásky k druhému



Intimní lyrika
- vztahuje se k osobě lyrického já

- oslava života, radosti, smutku...


Přírodní lyrika
- líčí pocity a dojmy, které se vztahují k přírodě
- strom života



Úvahová lyrika
- lyrická osoba uvažuje nad určitým problémem



Satirická (posměšná) lyrika
- zesměšňuje nedokonalost společnosti či lidské nedostatky



Politická lyrika
- zaměření na politické vyjádření
- převažuje nespokojenost a touha po lepší a dokonalejší společnosti



Vlastenecká lyrika
- hrdost a oddanost k určitému národu



Náboženská lyrika
- pocity vztahující se k Bohu aj. božstvu

Fyzika
1) Opakování učiva – poslat
a) Najdi v tabulkách jednotlivé hustoty látek.
celofán r =
oxid uhelnatý r =
sodík r =
sklo olovnaté r =
b) Přiřaď k hustotě látky název látky.
r = 992 𝑘𝑔𝑚3 Je to ……………
r = 6110 𝑘𝑔𝑚3 Je to …………….
r = 2330 𝑘𝑔𝑚3 Je to …………….
r = 0,771 𝑘𝑔𝑚3 Je to …………….

Vypracovaný úkol č.2) pošli na lustyk.perina@seznam.cz
2) Procvičování učiva – zepředu do sešitu
a) Napiš správný postup řešení příkladu 92/U4 viz předchozí zápisy.
b) Má větší hustotu balza nebo korek

Anglický jazyk
Revision
Excercice book 43/6
The world
We are starting a new chapter. This chapter will be about the world.
Open your textbook on page 56 and look at excercise 1
For listening to words, you can use, for example, Seznam dictionary
(https://slovnik.seznam.cz/)
Excercise 2 (your mail-homework)
Answer the questions about your home – write whole sentences!
Odpovězte na otázky celou větou a pošlete jako úkol e-mailem
Example:
Is your town or city near
a) the sea? No, my city is not near the sea.
b) a lake? No, my city is not near the lake.
c) a river? Yes, my city is near the (Vltava) river.
What’s the difference between a town and a city? What is smaller than
a town and a city?

Zeměpis
Katastrofy
Výklad: učebnice str. 108–109
Zápis do školního sešitu:
1. Přírodní katastrofy (vypiš si je pouze z článku 108–109)

2. Katastrofy způsobené člověkem nebo technickou závadou (zkus vymyslet 3
katastrofy)
3. Mezi katastrofy patří i epidemie (pandemie) – např. dříve byl hodně rozšířený
mor
Zkus vyhledat na internetu alespoň tři a v kterém roce udeřily. Jedna z nich
„řádí“ v současné době.

Přírodopis
Cévnaté rostliny – uč. str. 85
https://slideplayer.cz/slide/12199590/ (stranu 6 – 8 přeskočte)
https://www.prozaky.cz/prirodopis-7-rocnik/stonek/ (prvních 9 stránek , na stránce 7
– 9 si urči, o který typ stonku jde)

