
MATERIÁLY k samostudiu 

Středa 1.4. 2020 

Třída 6. B 

FYZIKA 

Vypracovat otázku 1. Str. 85 podle obrázku na str. 83. Vypracovat úkol 1. na 

str.86 podle obr. na str. 85 a nezapomeň na miligramová závaží ! 

PŘÍRODOPIS  

1) Do sešitu zapiš „Shrnutí“ na str.62. 

2) Vypracuj otázky 1 – 8 na str.62. 

3) Přečti si text na str.63 – 65 včetně okrajů (bez motýlů). 

4) Vypiš druhy dvoukřídlých, prohlédni si obrázky. 

5) Nakresli a popiš obrázek 151, str.64 (nekopíruj, jednoduše nakresli). 

6) Zapiš shrnutí a vypracuj písemně otázky 1 – 6 na str.64. 

 

7) Je to pravda? 

ZEMĚPIS 
 
Učebnice str. 53  Odkud a kam vanou větry 
*Modré motivační otázky na začátku kapitoly jsou důležité. Proto si je znovu 
zopakujte (pokud jste zapomněli, listujte v předchozích kapitolách). 
*Pečlivě si přečtěte kapitolu a zapište si shrnutí. 
*Nakreslete si obrázek 60C/ str.54. 



*Odpovězte si na Otázky a úkoly na str. 55. Odpověď na otázku č.2 zapište do 
sešitu.(Pokud nevíte, hledejte v textu.) 
 
ČESKÝ JAZYK  
Pracovní list – PŘÍVLASTEK - procvičování 
Ke stažení na… sestaci.perina@seznam.cz 

1. Podtrhněte přívlastky a určete, zda jde o přívlastek shodný (Pks) a neshodný 
(Pkn). Dále určete, čím jsou vyjádřeny ( slovní druh napište číslicí za přívlastek). 

Putovali jsme hlubokým lesem. Na kraji vesnice jsme odbočili do slepé ulice. Minuli 

jsme sta- ré domy s vysokými komíny. Listy stromů opadávaly. Chladné počasí 

pokazilo první výlet do 

Blatné. Nikdo z nás nebyl nadšen změnou počasí. Měli jsme chuť vrátit se domů. Šli 

jsme cestou přes les. Touha zahřát se nás hnala rychle dopředu. Tento výlet se nám 

líbil i přes ne- přízeň počasí. 
2. Přívlastky shodné změňte v přívlastky neshodné. (příklad: školní hřiště – hřiště 
školy) 
květinový záhon rybí polévka 
bavlněné tričko lesní cesta 
kuřecí řízky okenní rám 
cihlový dům kuní stopy 
autobusová zastávka švestkový koláč 
3. Přívlastky neshodné změňte v přívlastky shodné. (hřiště školy – školní hřiště) 
boty z kůže pomoc lékaře 
koláče od maminky křik dětí 
zážitek z prázdnin smečka vlků 
kůže z hada rady otce 
hodiny na kostele boty bratra 
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