
MATERIÁLY k samostudiu 

Pátek 19.6. 2020 

Třída 6. B 

 
ZEMĚPIS 

Učebnice str.90 

Jak se vyvíjela příroda povrchu Země 

*Přečtěte si text, prohlédněte si obrázky a zapište si shrnutí. Odpovězte si na 
otázky včetně opakování s obrázky (str. 92) 

*Na str. 90 /obr.115 máte znázorněn pohyb litosférických desek od prvohor po 
současnost, ale máte tu i vývoj za 50 milionů let! 

S dnešním učivem souvisí krátké video https://edu.ceskatelevize.cz/vliv-
slunecni-aktivity-na-zmeny-klimatu-5e44191517fa7870610ed2e8 

 
 
PŘÍRODOPIS 

Téma: Opakování 

1) Zkus přiřadit správné názvy k částem těla hmyzu (je to těžké, některá slova 
jsme se neučili): https://www.skolasnadhledem.cz/game/1917 stavba těla 
hmyzu 

2) Skupina dvoukřídlých patří mezi hmyz s proměnou dokonalou. Zkus si tato 
cvičení, opět jsou tam některé výrazy, které jsme se neučili, nevadí, třeba dobře 
odhadneš: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1964 dvoukřídlí 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1965 dvoukřídlí - zástupci 

3) Zkus poznat druhy motýlů: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1962 

 
 

ČESKÝ JAZYK 



Prezentace Funkční styly – přepsat poslední dva funkční styly (umělecký a 

řečnický) do slohového sešitu – slidy 23 - 32 

 

MATEMATIKA 

PS str. 209 A -7,  str. 210  A - 8. 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – procvičování 
 

1. Pracovní sešit str. 76/16 – doplňte přivlastňovací zájmena 
2. Pracovní sešit str. 77/17 – doplňte názvy 

povolání                                                                 (viz učebnice 4.lekce, 
slovíčka - str. 47) 

3. Písanka – str. 54-55 (dopište věty ze cvičení 10) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
 

1. Zopakujte si čísla :)) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_

(DaF)/Zahlen_bis_100/Zahlen_0-100_jp558662si 

2. V učebnici str. 78/ 7 

 
 
 
 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zahlen_bis_100/Zahlen_0-100_jp558662si
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zahlen_bis_100/Zahlen_0-100_jp558662si


Letos poslední Online lekce v 9:00- Závěrečné opakování 
 
zvířátka z minule ke kontrole:  
la vache-kráva 
un crapaud- ropucha 
un cheval- kůň 
des fourmis (f) - mravenci  
une poule- slepice 
un papillon- motýl 
nová slovíčka naťukejte do slovníku na internetu a poslechněte si výslovnost 
 
S. 50 v učebnici, poslechni si nahrávku ke cv. 1c- O které ulici se v nahrávce 
mluví? nahrávku najdeš na emailu sestaci.perina@seznam.cz 
Vypracuj cv. 2a- které názvy míst a budov z města se ze skrývají?,  cv. 2b Kde 
můžete dělat následující věci? Odpověz na otázky. 

 

 

 


