
 

 

MATERIÁLY k samostudiu 

Pátek 29.5. 2020 

Třída 6. B 

 
ZEMĚPIS 
 
Učebnice str. 71 - 73 
Tropické deštné lesy – bohatý zdroj kyslíku na naší planetě 
*V učebnici máte o tropickém lese a o životě ve vodách oceánů v tropickém 
pásu velmi dlouhý text. Rozdělte si čtení na několik částí. 
*Prohlédněte si prezentaci – jsou v ní rostliny a živočichové, které znáte ze ZOO 
a z přírodopisných filmů. 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/978
39 trop.les 
*Výpisek si dnes uděláte z této další prezentace. Máte v ní přehledně popsány 
krajiny. Do sešitu si 
z ní vypište jen výpisek Tropický les a zjednodušeně si nakreslete obrázek z 
učebnice - obr.82/str.71 Patra v tropickém lese. 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/868
02 
Doufám, že se do zeměpisu připravujete pravidelně. Děkuji vám za to a těším se 
na vás. 

 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Houby (pokračování) 

1) Přečti si text na str.104 až 107 včetně okrajů. Podobně jako minule vždy 

zapiš název skupiny stopkovýtrusných hub ( Čirůvkovité, Žampionovité, 

Muchomůrkovité) a zapiš jejich zástupce z textu a obrázků. Pokud se 

jedná o jedovatou houbu, výrazně to k názvu zapiš. Některé si nakresli. 

Na str.108 je „Shrnutí“. Zapiš jen posledních pět vět od Plodnice rádi 

sbíráme….. . Zkus poznat tyto houby (pod obrázky je řešení): 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/97839
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/97839
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/86802
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/86802
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Řešení:  

1 pýchavka   2 bedla vysoká   3 ryzec pravý   4 křemenáč osikový   

5 žampion polní    6 špička obecná  7 hřib smrkový   8 muchomůrka zelená  

9 kozák březový   10 holubinka révová   11 klouzek sličný   12 muchomůrka růžovka   

13 muchomůrka červená   14 muchomůrka tygrovaná   15 hlíva ústřičná    

16 hřib žlučový 

 



ČESKÝ JAZYK 

Klamavá reklama – pracovní list 

1. Uhádněte nebo vyluštěte. 

Vtipný, chytrý, lstivý, přesvědčivý čin, který často vyvolává klamný dojem, je 

reklamní: 

 

 

Oboduj jednotlivé reklamy body 0 – 2 podle toho, jak moc na vás působí 

falešně (0 = nejméně falešná). 

Jedinečný šampon VITALVLAS zajistí již 

po první použití vašim vlasům bohatý 

a silný růst. 

Za 750 Kč celý litr tohoto zázraku! 

Jen jedna tyčinka HUBEŇOURA denně 

a jsi štíhlá jako laňka. 

Celý den nemusíš nic víc jíst.  

Ušetříš a zhubneš.  

HUBEŇOUR ti dodá vitamíny, minerály 

a tekutiny na celý den! 

B B 

Už nikdy neumývej nádobí! 

Vezmi ubrousek JENOMSETŘI  

Osvěžující minerální voda PRAMENA 

s vyváženým obsahem minerálních 

            

            

            

            



a máš uklizeno. Ubrousek používej 

opakovaně. Nevyplachuj, neper. 

látek = zdraví a vitalita pro tvé tělo. 

B B 

JEDLÁ PLASTELÍNA  

Tvoř a mlsej! 

Balení marcipánových válečků 

v barvách duhy tě zaručeně zabaví. 

V obchodních domech  

NAKUP NÁKUP jen za 45 Kč! 

NEKONEČNÁ ŽVÝKAČKA 

Pořád šťavnatá, pořád chutná,  

pořád skvělé bubliny! 

Požvýkej, přilep a jindy žvýkej znovu! 

B B 

Chyběly vám nějaké informace o tučně vytištěném výrobku?  

________________________________________________________________ 

Vymyslete a napište seriózní reklamu. Zvolte vhodný předmět, který znáte.  

 

MATEMATIKA 

Výpočet objemu kvádru  PS  str. 194  A - 4. 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – opakování – názvy sportů 

 
1. Učebnice str. 61/3 – Je sport tvůj koníček? Zakroužkujte odpověď a 

procvičujte čtení vět. 
2. Písanka str. 51 (kdo už tuto stránku napsal, procvičuje psaní slov do sešitu) 



3. Výuková videa – www.eralash.ru 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

1. Opakujeme časování sloves - v učebnici str. 40/ 1, str.80/ 1,2 a 81/ 3 

- do školního sešitu zapište spojení: já dělám, ty máš, my bydlíme, on pije, Bonn 

leží v Německu, vy jdete, ona pochází, oni pracují, vy jste, on mluví, já žiji, ty máš 

rád, on by chtěl 

- řešení pro kontrolu pošlu příště! 

2. V učebnici - str. 77/ 4 - LESEN - řešení zapište do školního sešitu ve formátu 

1/F, 2/R - falsch, richtig, pošlete ke kontrole: m.novotna.perina@seznam.cz 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Procvičování množné číslo slovesa 1. třídy 
Vzpomeň si na časování sloves v množném čísle  

Slovesa 1.  slovesné třídy typu Parler 
1. Nous  parlons 
2. Vous parlez 
3. Ils/ Elles parlent 
V učebnici na s. 41 cv. 2a, Podívejte se na bublinky a na to, co říkají mimozemšťané, 
u cv. 2b zkuste přepsat do sešitu věty a doplnit je. Zkuste doplnit cv. 3 (do sešitu si 
vždy napište osobní zájmeno a slovesný tvar)- slovesa máte v nabídce na 1. řádku, 
hovoříte o učitelích, tedy všechny tvary budou ve 3. osobě č. množného 
V pracovním sešitě si procvičte vazbu etre en train de na s. 27 cv. 3  

 

 

http://www.eralash.ru/

