
Materiály k samostudiu 

Středa 29. 4. 2020 

Třída 6C 

 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Příslovečné určení - pracovní sešit str.36,37 (světlý)/cv. 1,2,3, str.39,40 (tmavý)/cv. 1,2,3 

MATEMATIKA   

Trojúhelník – procvičování – všichni pošlou vypracování do 4.5. 

(stankova.perina@seznam.cz) 

samostatná práce žáků (bez pomoci ostatních)!!! 

Zopakuj si výšky, těžnice, střední příčky - sešit i učebnici můžeš mít celou dobu u sebe jako 

nápovědu 

Do ŠS na novou stránku nadepiš hodinu a narýsuj trojúhelník podle zadání, vše správně 

označ a barevně vytáhni. Rýsuj co nejpřesněji. 

(pokud potřebuješ, tak si udělej malý náčrtek, označ vrcholy a strany a připiš délky stran, ať 

to nespleteš) 

①∆ABC; a=6cm,b=3,5cm,c=5,5cm + výšky 

②∆ABC; a=4cm,b=5cm,c=6,4cm + těžnice 

③∆ABC; a=4,5cm,b=7cm,c=4cm + střední příčky 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina M. Němcové – pracovní sešit str. 47 – stupňování adjektiv, cv. 5, 6, 7 

Skupina Y. Paštové -  V prac. sešitě na str 44 vypracuj podle gramatiky z minulé hodiny cv 3 /doplň 

slova v rámečku a rozměry podle mapky ze cv 1/. Pošli na mail ke kontrole. 

 

 

 

mailto:stankova.perina@seznam.cz


ZEMĚPIS 

Do sešitu:  

a) Stepi a lesostepi (učebnice str. 80-81) 

Stepi – rozkládají se na úrodných půdách (černozem), většina je rozorána a přeměněna  

na pole.  Časté i slané půdy. Jsou chudé na srážky v létě a na kratší jarní a podzimní deště.  

Podnebí je vnitrozemské s velkými teplotními rozdíly během roku. Největší rozlohu mají stepi 

travnaté (suché), menší rozlohu mají stepi solné, kamenité a písčité, které jsou přechodnou 

oblastí k pouštím a polopouštím. 

Tento typ krajiny má v jednotlivých světadílech různé názvy: 

Severní Amerika - prérie (bizon) 

Jižní Amerika -  pampa (pštros nandu) 

Evropa – step 

Asie – step (divocí koně, kůň Převalského, který se úspěšně chová v pražské ZOO) 

V sušších oblastech jsou rozsáhlé pastviny pro koně, skot a ovce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w 

Podle krátkého spotu si doplňte stepní zvířata. 

 

Lesostepi – leží na okraji stepí, přibývá zde srážek, střídají se travinaté porosty s listnatými lesy (dub, 

lípa, bříza). 
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