
Materiály k samostudiu 

Úterý 31. 3. 2020 

Třída 6C 

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   

Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 

Do ŠS 161/7,8 náčrtek i výpočty! 

161/9 (přečti si znovu modrý rámeček str. 160) 

 

PŘÍRODOVĚDA 

1) Do sešitu zapiš „Shrnutí“ na str.62. 

2) Vypracuj otázky 1 – 8 na str.62. 

3) Přečti si text na str.63 – 65 včetně okrajů (bez motýlů). 

4) Vypiš druhy dvoukřídlých, prohlédni si obrázky. 

5) Nakresli a popiš obrázek 151, str.64 (nekopíruj, jednoduše nakresli). 

6) Zapiš shrnutí a vypracuj písemně otázky 1 – 6 na str.64.  

7) Je to pravda?  

 

FYZIKA 

Vypracovat otázku 1. Str. 85 podle obrázku na str. 83 

Vypracovat úkol 1. na str.86 podle obr. na str. 85 a nezapomeň na miligramová závaží 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

V učebnici na straně 62 se vrátíme ke cvičení 9: 

- pod cvičením jsou čtyři obdélníky(barvy označují rody – již znáte) 

- Ich habe + 4. pád – POZOR v mužském rodě: 

- Ich habe einen Hund. (Já mám psa.) 

- Ich habe keinen Hund. (Já nemám psa.) – keinen  je zápor (již znáte) 

- Poslední, nejdelší obdélník jsou názvy zvířat v množném čísle = úkol: 

Naučit se názvy zvířat v množném čísle 

 

 



RUSKÝ JAZYK 

1. Opakování slovní zásoby – názvy zvířat a povolání 

2. Pracovní sešit – 53/19 (osmisměrka), 53/20 – popis obrázků (ústně) 

3. Procvičování čtení – PS str. 56/1,2 (Krok za krokem) 

 

DĚJEPIS 

Prezentace 1. Triumvirát na sestaci.perina@seznam.cz – slidy 12 – 14, pro ty, které zaujala osobnost 

Julia Caesara, daporučuji dokument: Řím 3. díl: Caesar na youtube 
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