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Pátek 17. 4. 2020 

Třída 6. A 

 

 

ČESKÝ  JAZYK 

 Připomínám, že příští pátek je termín odevzdání ČTENÁŘSKÉHO LISTU, který 

mi pošlete nejpozději 24.4. na mail kroutilova.perina@seznam.cz . Nezapomeňte 

na všechna kritéria + zkontrolujte pravopis, ať vám to nemusím posílat k opravě. 

Kdo už ho má napsaný, můžete ho poslat dříve. 

1) Čítanka s. 112 – 116 Jack London: Bílý tesák – přečtěte si 

2) Do sešitu opište otázky k textu a odpovězte na ně: 

· Jak vlček reagoval na první setkání s člověkem? 

· Jak se jmenovala matka Bílého tesáka? 

· Za co se Bílý tesák styděl? 

· Vypiš všechna jména indiánů. 

· Vymysli pro sebe vlastní jméno, kdybys byl indián. (např. Velký buvol, Malá 

lasička, Ten, který se rád učil nebo Posedlý hraním na počítači ) 

(Poznámka: Indiáni se většinou pojmenovávali podle charakteristické vlastnosti, 

nápadném rysu povahy nebo vzhledu, nebo podle významného činu, který daný 

člověk vykonal. 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Pracovní sešit str. 44/cv. 1,2,3 ( u cv. 3 doporučuji poradit se se strýčkem Googlem 

a tetou Wiki…. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1.  Hör gut zu und sprich nach: / Poslouchej a opakuj: 



https://www.dw.com/de/3-begr%C3%BC%C3%9Fung-abschied/a-19517940 

2. Učebnice str. 66/18 

  66/ 19 - pokud máte pochybnosti o správné výslovnosti, zadejte si slova do Google-

   překladače a slova po něm opakujte 

  66/20 - vypracujte podle zadání do škol. sešitu a obrázek pošlete  

 

DĚJEPIS 

Život v Římě 

1. Opakování: Videovýpisky Řím 1/5 Etruskové a počátky Říma -  sledujte od 4:50, opište 

přehled v 5:56 a dokoukejte :). 

2. Učebnice str. 127/ A něco navíc: O odchodu plebejů z Říma - přečtěte si sloupek a zapište 

krátce obsah. 

 

ZEMĚPIS 

Hydrosféra 

Voda je základní podmínkou života. Víte, že voda má i svátek - Mezinárodní den 

vody? Bylo to 22.3. Už jsme nechodili do školy, zahráli bychom jí k svátku 

nádhernou píseň Motlitba za vodu. 

Jestli si ji chcete poslechnout, pusťe si ji. 

https://www.youtube.com/watch?v=8dWUclRFg5A 

A teď už nová kapitola. 

učebnice str.57 

Vodní obal Země 

*Modré motivační otázky - č. 1 Oběh vody v krajině je pro vás opakování z 

1.stupně. U obrázku máte text. Naučte se podle obrázku vyprávět celými větami. 

*č.2 – do učebnice se vloudila chyba, správný je obrázek 34/str.32 

Přečtěte si pozorně text a prohlédněte si obrázky. Hodně informací už umíte. 

Napište si shrnutí. 

https://www.dw.com/de/3-begr%C3%BC%C3%9Fung-abschied/a-19517940
https://www.youtube.com/watch?v=8dWUclRFg5A


 

 

 


