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Třída 6.F

Matematika
Převody jednotek povrchu (obsahu)
Zápis do školního sešitu:
Jednotky obsahu a povrchu jsou stejné (povrch je součtem obsahů jednotlivých stěn).
Označení fyzikálních veličin je také stejné:
a) obsah ____ S
b) povrch ____ S

Převeď do školního sešitu:
2,25 m² =

dm²

319 cm² =

dm²

0,28 m² =

cm²

45 500 cm² =

m²

5,6 cm² =

mm²

0,05 ha =

m²

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=Matemat
ika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid
c) dostaneš se na tuto stránku

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

Anglický jazyk
Pište si do gramatiky.
How's the weather? or What's the weather like today? - v překladu znamená: jaké je počasí
dnes? můžete se zeptat těmito způsoby, oba jsou správně
Klikněte na odkaz a zkuste (můžete za pomoci slovníků – nová a neznámá slovíčka si zapište
do vašeho slovníčku) – vybírat, doplňovat + poslední cvičení je na poslech a vybíráte
správnou odpověď
weather forecast – předpověď počasí

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/We
ather/The_weather_mh10519ro
Napište si do gramatiky, jaké máme počasí v ČR – zmiňte se o ročních obdobích a popište
je vzhledem k počasí.

Německý jazyk
Nová slovíčka L3/M2 – pracovní sešit - 59–60 – naučit

Francouzský jazyk
•

Cherche les noms des couleurs Hledej názvy barev
o ablcehn
o elbu
o oivtelet
o rion
o egour
o giesr
o roaneg
o Aujen

•

Vytvoř s barvami věty. Pozor na to, v jakém rodě barva je!
o Příklad: ablcehn: blanche – ženský rod (mužský: blanc)
▪ Je porte une jupe blanche

•

Opakování – slovní zásoba À l’école
o https://www.liveworksheets.com/mb255241ft
o 1. cvičení: poslouchej a napiš pořadí

Dějepis

•

Do sešitu: nadpis Starověký Řím
o Zapsat přírodní podmínky a periodizaci římských dějin – strana 88 v učebnici

•

Pověst o založení Říma: https://www.youtube.com/watch?v=X6AAS4pOiYw

•

Do sešitu: výpisky o vzniku Říma – strana 89

