Materiály k samostudiu
Středa 1.4. 2020
Třída 6. D
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

MATEMATIKA
PS strana 176 A - 13., A -14.

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková: s pomocí slovní zásoby v pracovním sešitě na str. 78 si přečti text v učebnici na
straně 53 a do pracovního sešitu vypracuj cv. 3 a4.

Šulová:
1) Zkontroluj si v PS s. 38-39
Ex. 1: 2 a bar, 3 a glass, 4 a cup, 5 a tin, 6 a packet
Ex. 2,3: 2 three bottles of water, 3 one cup of tea, 4 four glasses of juice, 5 three packets of
crisps, 6 four slices of bread
Ex. 4: How much? Water, bread, salt. How many? Lemons, onions, sausages, mushrooms.
Ex. 5: pouze otázky (odpovědi máš dle sebe)2 How many, 3 How much, 4 How many, 5 How
much, 6 How much
Ex. 6: 2 any, 3 is, 4 bars, 5 much, 6 milk
Ex. 7: 2 much, 3 some, 4 many, 5 some, 6 any, 7 some
2) V PS udělej na s. 42 cv. 5 a s. 43

DĚJEPIS
Přepsat do sešitu prezentaci Druhý triumvirát a odpovědět písemně na otázky
(sestaci.perina@seznam.cz)

ZEMĚPIS
Půda
Přes níže uvedený odkaz si přehrajte film Živý plášť planety Země – GEODERMA (asi 26
minut). Film shrnuje vše podstatné o půdě, rostlinách, živočiších a zvětrávání. Zároveň je
úvodem do dalšího tématu – Živý obal Země.
https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec

