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Úterý 31.3.2020
Třída 6.F
Český jazyk
Ezop
Splacený dluh
Lev chytil myšku: chystal se ji spolknouti. Tu domácí ten zloděj smrti tváří v tvář se doprošuje
chudák úpěnlivě lva: “Máš jeleny si lovit, býky rohaté a jejich masem máš si plnit žaludek; ty
nikdy nemáš ani tlamy povrchem se dotknout myši... Snažně prosím, ušetř mne! Snad jednou,
i když malá, vše ti oplatím...”
A lev se zasmál; prosebnici pustil z tlap...
Pak jednou mladým lovcům vběhl do cesty; byl chycen v síti, přemožen a upoután. Tu tajně ze
své skrýše vyplíží se myš a drobounkými zoubky pouta přehlodá - a lev byl volný... Že ji
tenkrát ušetřil, to oplatila plně jeho záchranou.

Charakterizuj postavy lva a myši z bajky?
Jaké ponaučení plyne z bajky?

Ezop
Slepice zlatonosná
Jeden člověk měl takovou divnou slepici. Snášela zlatá vejce. Zlatá! A ten člověk nebyl
spokojen. Chtěl rychle zbohatnout. Věřil, že slepice má uvnitř velkou hroudu zlata.
Nerozmýšlel se mnoho. Slepici zabil. Vykuchal ji.
Ale: kde nic tu nic! Našel v ní jen to, co mají uvnitř všechny ostatní slepice.

Jaké ponaučení plyne z bajky?
Zkus přijít, které přísloví nejlépe charakterizuje chování člověka z bajky.

Čítanka str. 50/ První společný let - přečíst + ot. č. 8

Matematika
Opakujeme – Prvočíslo a číslo složené
Písemně vypracuj do školního sešitu
1. Zakroužkuj všechna prvočísla (prvočíslo = číslo, které má pouze dva dělitele 1 a sebe
samo)
9, 19, 27, 29, 36, 39, 43, 49, 65, 67, 100, 102
2.
a)
b)
3.
4.

Urči
všechna jednociferná prvočísla,
tři nejmenší dvojciferná prvočísla.
Urči všechna prvočísla mezi čísly 70 a 80.
Zakroužkuj všechna složená čísla (složené číslo = číslo, které má alespoň tři dělitele)
6, 13, 18, 21, 53, 69, 77, 79, 94, 111

Přírodopis
Můžeme si zkontrolovat minulé odpovědi. Určitě jste to vymysleli dobře. 😊
1. Jak se nazývá první pár křídel brouků? krovky
2. Druh ústního ústrojí brouků. kousací
3. Který brouk má veslovací končetiny? např. potápník
4. Co znamená pohlavní dvojtvárnost roháče? sameček má větší kusadla
5. Jak se nazývá larva chrousta a jak dlouho trvá její vývin? ponrava, 2-3 roky v zemi
6. Čím se živí slunéčko sedmitečné? mšicemi
7. Který brouk má velká kusadla? roháč
8. Čím se živí larva mandelinky bramborové? listy rostliny
9. Proč je pilous škůdcem skladovaného obilí? vyžírá obilky
10.Jak poškozuje stromy lýkožrout smrkový? vytváří chodbičky v lýku po kůrou
11.Který brouk se ozývá „tikáním“? Červotoč

Nové učivo: ŘÁD DVOUKŘÍDLÍ HMYZ 🙁 (najdeme v učebnici na str. 63-64)
Zapíšeme si do sešitu společné znaky řádu a 5 rodových názvů zástupců (je předepsáno.)
→ 2 páry křídel (druhý pár přeměněný v kyvadélko) - rychlý let
→ někteří mají na chodidle polštářky (moucha se udrží i na skle)
→ jejich proměna je dokonalá (to už známe: vajíčko-larva-kukla-dospělec)

Prohlédneme si obrázky v učebnici, zjistíme, proč přenášejí nemoci a odpovíme na otázky:
Učebnice str. 64 otázka č. 1., č. 3., č. 6.

Zeměpis
Zemědělská krajina (učebnice str. 99–101)

MATEMATIKA
Výsledky za období 23. – 30. 3. 2020:

