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Třída 6. A
ČESKÝ JAZYK

Milí šesťáci,
chci vám popřát hezké prázdniny a doufám, že se všichni ve zdraví uvidíme v září. Dnes je
poslední „hodina“ v tomto - trochu zvláštním - pololetí, proto vám zadávám pouze opravu
včerejšího pravopisného cvičení. Hezké léto vám všem!
J. Kroutilová

ŘEŠENÍ z 22.6.:
Doplň správně i/í nebo y/ý:
neslyšné plyšové tlapky, milý Zbyšek, mlynář musí mlít obilí, hlemýžď je slizký,
starobylý nábytek, blyštivá vidlička, pištivý netopýr, Milena vyšívá, bílá pivoňka, přijď
zítra, podej mi hřebík, nebij ho, my jsme byli v Přibyslavi, kobyla a býk patří mezi
dobytek, syrová zelenina, vysoká lípa, brzy vyběhne, brzičko vstává, výborný lyžař,
myslivec přišel na mýtinu, myšky rády jedí sýr, sirky nepatří dětem do rukou, má
lysou hlavu, pes se lísá, sýkory a sýčci žijí v lese, mlsný jazyk, Alík vyje u boudy,
Olina vije věneček z bylin, viděl jsem třpytivé plíšky, umyj si špinavá lýtka

Doplň správně velká a malá písmena:
maminka a tatínek, paní učitelka Nováková, princ Bajaja, pes Brok,
slon Bimbo, strejda Karel, kamarádka Mirka, loupežník Rumcajs,
města Praha a Brno, řeka Vltava, pánové Lukáš a Tomáš

Použij tato slova správně ve větách. Tvary slov můžeš upravovat.
Např:
být – Včera jsem byl v kině.
bít – Proč biješ toho psa?

mýt – Umyj si pořádně uši!
mít – Chtěla bych mít zlatý prstýnek.
výška – Z takové výšky se mi zatočila hlava.
vížka – Ve městě stojí krásná, kamenná vížka.
výr – V noci jsme slyšeli houkat výra.
vír – Na řece se udělal veliký vír.

MATEMATIKA
Jaká je hmotnost dřevěného trámu o rozměrech 12 cm,
12 cm a 4 m, jestliže 1 dm3 má hmotnost 0,8 kg?

Ledová kra dlouhá 50 m a široká 20m vyčnívá nad hladinu moře 3 m. Jaký je objem
ledu vyčnívajícího nad hladinu?
Kolik hl vody je v bazénu tvaru kvádru s rozměry dna 30 m a 15 m? Bazén je hluboký
1,5 m.

Kolik litrů vody se vejde do akvária o rozměrech 60 cm,
40 cm a 30 cm? Kolik m2 tabulového skla je třeba na výrobu
takového akvária, je-li otevřené a vysoké 30 cm?

PŘÍRODOPIS
OPAKOVÁNÍ – LIŠEJNÍKY
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1944

