
MATERIÁLY k samostudiu 

Pátek 5.6. 2020 

Třída 6. B 

 
ZEMĚPIS 
 
Učebnice str.78 
Subtropická biota 
*Někteří z vás jste určitě byli v létě u moře v jižní Evropě. 
A to je typická subtropická oblast. Na mapě vegetačních pásů ji máte označenu 
jako vegetaci středomořského typu. V dalších světadílech jsou subtropické lesy 
podle množství srážek (monzunuvé, vždyzelené). 
Přečtěte si text, prohlédněte vegetaci a zapište si shrnuntí. 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/150
711 
 
PŘÍRODOPIS 

Téma: Lišejníky 

1) Zopakuj si, co si pamatuješ o vřeckovýtrusných houbách. Odpověz si na 
otázky 1 až 4 na str.109 a ohodnoť se. Víš odpovědi na všechny čtyři otázky? 
Pokud ano, máš jedničku, pokud jen na tři, máš dvojku, na dvě trojku, na jednu 
čtyřku, žádná odpověď = 5 (ale to snad nikdo nezíská). 

2) Přečti si text na str. 110, 111. Do sešitu nadepiš Lišejníky. Nakresli a popiš 
obr. 92 na str.110. Zapiš „Shrnutí“ na str.111. Zapiš názvy všech druhů lišejníků, 
které jsou na obráz 

ČESKÝ JAZYK 

Na mailu: Sestaci.perina@seznam.cz je prezentace Funkční styly – přepiš si 
první dva funkční styly a jejich charakteristiku (prostě sdělovací a 
administrativní – slidy 1, 3 - 12)  

 

MATEMATIKA 

Povrch kvádru  PS str. 203 cv. A - 3, A – 5 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/150711
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/150711
mailto:Sestaci.perina@seznam.cz


RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – práce s textem 
1. Učebnice str. 63/7 – přečtěte si text o novém bytu Káti a ústně přeložte 

(slovní zásoba 5.lekce). Podívejte se na obrázky bytů pod textem a označte, 
který z nich odpovídá popisu. 

2. Procvičujte čtení textu nahlas 
3. Online cvičení – www.jazyky-online.info/rustina 

Obrázkový slovník/flashcards – tematické okruhy: dům, byt 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
 
LOGICAL - doplňte postupně do tabulky informace z textu, měla by zbýt 3 

prázdná políčka, v nich najdete odpovědi na 3 otázky vpravo - soustřeďte se, 

neodbíhejte od práce, kombinujte :)) VYDRŽTE! 

 

 
 
 

http://www.jazyky-online.info/rustina


 
 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Online výuka v 9 hodin 

Učebnice s. 45 - podívej se na rozvrh hodin a nastuduj slovíčka - část La vie en 
France (s. 26 přílohy v pracovním sešitě), odpověz na otázky u cv. 4. 

Učebnice s. 46 cv. 4- zkus napsat ve větách jaký předmět máš který den v týdnu 

(vezmi si k ruce svůj školní rozvrh)  

 

 

 


