
 

Materiály k samostudiu 

Středa 13.5. 2020 

Třída 6. A 

 

 

MATEMATIKA   

 

Objemu  kvádru a krychle  

Vypracuj do školního sešitu:  

1. Vypočítej objem zobrazených těles: 

 

2. Kolik litrů vody je v akváriu s rozměry: délka = 60 cm, šířka = 25 cm a výška = 

40 cm, jestliže je vodou naplněno 5 cm pod okraj? (Objem počítáš s výškou 

vody! 

3. Vypočítej objem krychle, jestliže délka její hrany je 7 cm. 

Převeď: 1,2 dm³ (cm³); 3,6 hl (dm³); 0,157 hl (cm³)2,5 m³ (hl) 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Pracovní sešity str. 78/ slovní zásoba 5C  - Record Breakers 

+ pracovní sešity str. 48/cv.1-5 

Pro 6.A – Videohodina na ZOOM dne 15.5.  – skupina 1(Douda – Odehnalová) 10.00 – 

10.30, 

Pokud se nemůžete připojit, nic se neděje, protože práce bude zadána a můžete ji udělat sami.  

  

Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

  

Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting 

Time: May 15, 2020 10:00 AM Budapest 

  



Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/75897493293?pwd=L1AzbUwrNEdhNkMzY0J5MFA3N210QT09 

  

Meeting ID: 758 9749 3293 

Password: 4nfpbZ 

 skupina 2 (Klufa – Zlesová) 11.00 – 11.30 

Pokud se nemůžete připojit, nic se neděje, protože práce bude zadána a můžete ji udělat sami.  

  
Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

  

Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting 

Time: May 15, 2020 11:00 AM Budapest 

  

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74197110163?pwd=aytLSE1UTit1VGlOK0x1c3N1OHB1dz09 

  

Meeting ID: 741 9711 0163 

Password: 1YPm3h 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Hört zu und sprecht nach!/ Poslouchejte a opakujte! 

https://www.dw.com/en/5-where-are-you-from/a-19518313 

- naučte se názvy světadílů v němčině :))  

2. Zapište do školního sešitu: Woher kommt Pablo Picasso? = Wo kommt Pablo Picasso her?/ naše 

učebnice používá první variantu!!!/  

a doplňte odpověď: Pablo Picasso kommt aus ............ . 

- podle vzoru odpovězte písemně do šk. sešitu: Albert Einstein, John Lennon, Napoleon, Sokratés, 

Caesar, Arnold Schwarzenegger, Cristiano Ronaldo, Madeleine Albrightová, Jan Pavel II., Roger 

Federer und Samed Yesil? /pozor na: aus der Türkei, aus der Schweiz/- ptejte se Googlu, rodičů... 

3. Nové sloveso SPRECHEN - do školního sešitu opište celé časování slovesa str. 81/ 1 a odpovězte na 

otázku: Was sprichst du? /trochu -  ein bisschen/ zB.: Ich spreche Tschechisch, Spanisch, Russisch und 

ein bisschen Japanisch. 

 

DĚJEPIS 

1. www.slavne-dny.cz: 10.1. -49  Den, kdy Caesar překročil Rubicon 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10004658/den-kdy-caesar-prekrocil-rubikon-10-leden 

- nejdříve si přečtěte úkoly, pak se podívejte na video a zapište poznámky: 

 a) Jaký význam mají rčení: 1. Kostky jsou vrženy. 2. Překročit Rubicon.   

 b) Sledujte mapu Říma, jeho tehdejší rozlohu.      

 c) Jaký byl Caesar? Zapište 5 jeho vlastností.      

https://us04web.zoom.us/j/75897493293?pwd=L1AzbUwrNEdhNkMzY0J5MFA3N210QT09
https://us04web.zoom.us/j/74197110163?pwd=aytLSE1UTit1VGlOK0x1c3N1OHB1dz09
https://www.dw.com/en/5-where-are-you-from/a-19518313
https://www.slavne-dny.cz/episode/10004658/den-kdy-caesar-prekrocil-rubikon-10-leden


 d) Co bylo jeho cílem? Jakou cestu k jeho dosažení zvolil?    

 e) Co znamená slovo TRIUMVIRÁT?        

 f) Jako konzul uskutečnil veleúspěšné tažení do Galie, co získal? Kde Galie leží?  

 g) Jaký zákon Caesar porušil při návratu do Říma? Vyhledej, co znamená spojení slov -

 občanská válka.          

 h) Republika s Caesarem skončila? Užil si svoje vítězství? 

2. učebnice str. 143/ A něco navíc - O smrti Gaia Julia Caesara 

Jak přišel Caesar o život? Komu byla určena slova: "I ty, můj synu?"? 

Poznámky pošlete ke kontrole :)). 

 

 

ZEMĚPIS 

Učebnice str. 63 

Ledovce 

*Přečtěte si text v učebnici 

*Prohlédněte si prezentaci a zapište si do sešitu shrnutí z prezentace 

*Ukažte si největší ledovce na Zemi na mapě. Jak jsou označeny? 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/132072 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/132072

