Materiály k samostudiu
Úterý 2. 6. 2020
Třída 6C
ČESKÝ JAZYK
Učebnice str. 78 (světlá), 82 (tmavá) – do školního sešitu přepiš cv. 1 s doplněnými –i/y-, následně si
jedu větu vyber a graficky ji znázorni, cv. 2 z téže strany – podle grafů vytvoř 3 věty a zapiš si je do
školního sešitu

MATEMATIKA
Slovní úlohy
Př.: Kvádr s hranami a=4 cm a b=5 cm má objem 90 cm3. Vypočítej povrch tohoto
kvádru. (náčrtek, zápis, výpočet, odpověď) – nápověda: nejdřív vypočítáš
hranu c (objem kvádru musíš vydělit obsahem podstavy), potom budeš počítat
povrch
4,5 cm; 121 cm2
202/59 (výsledky souhlasí)

PŘÍRODOVĚDA
Téma: Houby (pokračování)
1) Zkus si zodpovědět otázky 1 až 6 na str.108 pouze pro svou kontrolu, co si pamatuješ
o houbách, nezapisuj.
2) Přečti si text na str.108, 109 včetně okrajů. Nadepiš Vřeckovýtrusné houby, nakresli a
popiš obr.86 na str.108 a obr.91 na str.109.
3) Zapiš „Shrnutí“ na str.109.
4) Zopakuj si houby opět formou křížovky a pošli na melichova.perina@seznam.cz :
Co znamená slovo, které vyšlo v tajence?
1
2
3
4
5
6
7
1 Rozkladač neboli reducent neboli …………………(cizí slovo stejného významu)
2 Na spodní straně muchomůrek jsou ……………… s výtrusy.
3 Vřeckovýtrusná houba, z níž se vyrábějí antibiotika

4
5
6
7

Rodové jméno vřeckovýtrusné houby , která roste i na drcené kůře stromů
Jednobuněčné houby, které se prodávají v podobě droždí.
Útvar na obilkách žita vytvořený paličkovicí nachovou
Houby jsou nezelené …………………….

FYZIKA
1. Ústně odpověz na 1. a 2. otázku na str. 103.
2. Písemně odpověz na úkol 2. a, c na str.103.
3. Prostuduj článek 2.15 na str. 104 a 105 a opiš žluté rámečky.

NĚMECKÝ JAZYK
Guten Tag!
Poslech:
1. Hört gut zu! / Poslouchjte dobře!
Wie viele Sprachen spricht der junge Mann aus Thailand?/ Kolika jazyky mluví mladý muž z Thajska?
- odpovědi napište do sešitu
https://learngerman.dw.com/en/what-languages-do-you-speak/l-37337244/e-37337947

RUSKÝ JAZYK
6.lekce – celkové opakování

1. Učebnice str. 62/5 – doplňovací cvičení
2. Pracovní sešit str. 75/10 + 75/11 – názvy školních předmětů
3. Výuková videa: www.eralash.ru

DĚJEPIS
prezentace Středověká společnost – přepiš si slid 8, projdi si zbylé slidy a zapiš si, co to je: naturálie,
daně, desátky a vyhledej, co se skrývá pod termínem robota

