
MATERIÁLY k samostudiu 

Pátek 3.4. 2020 

Třída 6. B 

ZEMĚPIS 
  
Učebnice str.55  
Uragány, hurikány a tajfuny řádí 
*Opět si odpovězte na modré motivační otázky, pomozte si vyhledáním v textu 
minulé kapitoly. 
*Přečtěte si text a zapište si shrnutí. 
*Prohlédněte si obrázky a text na barevné liště. 
*Prohlédněte si mapku – obr.61/ str.56 a všimněte si, kde tyto silné větry 
vznikají (je to v teplých nebo chladných oblastech planety?). 
Celá kapitola Podnebí je velmi náročná. Ve škole vám ji znovu objasním a 
promítnu zajímavosti. Držím vám palce, abyste byli zdraví a učení vám šlo. 
 

      PŘÍRODOPIS 
 
     1)Přečti si text na str. 65 až 69 – Motýli - včetně okrajů. 
     2)Do sešitu si zapiš „Shrnutí“ na str.69 a vypiš všechny druhy denních i nočních 

motýlů                 
     3)Vyber si aspoň tři motýly, kteří se ti líbí a barevně je nakresli. 
     4)Do sešitu vypracuj otázky 1 – 6 na str.69. 

 

ČESKÝ JAZYK   

Sloh – učebnice cv. 5/str.129 světlá), nebo cv. 7/ str. 135 /tmavá) 

MATEMATIKA  

PS  strana  177  B- 16., B - 18., B - 17. 

 
RUSKÝ JAZYK 
 
Měsíc duben - „apreľ“ 

1. Vazba „U meňa jesť ...“ - já mám (viz učebnice str. 44) 
2. PS – 54/21 (napište věty podle vzoru „U Anny jesť papugaj“ - Anna má 

papouška) 



3. Procvičování čtení – PS str. 56/3,4 
4. www.klett.cz/online 

(Učebnice: Klassnyje druzja -1, výběr kapitoly: 4.Naša družnaja semja) 
 

NĚMECKÝ JAZYK  

1. Antworte, welche Tiere magst du lieber? - nápověda: Odpověz, která zvířata 
máš raději? Hunde oder Katzen? Papageien oder Kanarienvögel? Mäuse oder 
Hamster? Pferde oder Pferde? Goldfische oder Meerschweinchen? Kaninchen 
oder Katzen? Odpovídejte nahlas a celou větou: Ich mag lieber.. 

2. Pracovní sešit str. 59/62 a 60/64 - zapište novou slovní zásobu, do školních 
sešitů, jen německy, slovíčka si nechte přečíst - možnosti znáte - i v množném 
čísle! Naučte se je. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK  

1) zopakuj si národnosti s videem a do sešitu si napiš ty národnosti, které jsou 

pro tebe nové: https://www.youtube.com/watch?v=zt1Se2Knufo 

2) U s. 30 - písemně do sešitu cv 4 a) zeptej se kamaráda na to co má rád (3 
otázky) (např. Tu aimes les livres?) 
4b) ptej se kamaráda na to, co rád dělá ve volném čase (3 otázky) 
cv. 5a) napiš o názoru mladých ve tvé zemi- co rádi dělají ve volném čase - 
použij vazbu "on aime.../ on fait/ on joue" 
5b) napiš o své kamarádce, co ráda dělá (alespoň 3 věty) 
 

 

http://www.klett.cz/online
https://www.youtube.com/watch?v=zt1Se2Knufo

