
Materiály k samostudiu 

Středa 29. 4. 2020 

Třída 6. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Příslovečné určení - učebnice str. 71 (světlá)/cv. 2, 3 do ŠS, str. 75,76 (tmavá)/cv. 2,3 

  

MATEMATIKA   

Jednotky objemu   učebnice str. 184 a 185 opsat modré rámečky a naučit 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Jurečková 

Prac. sešity str. 6/3,4 
Potom interaktivní pracovní list – prosím, po vyplnění mi opět pošlete 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Co
mparatives/Comparative__ds5331le 
  

 

Šulová 

Zkontroluj si cv. 4b v učebnici na s. 59 

Warmer, wetter, nicer, drier, more crowded 

Pravidlo: Více slabičná přídavná jména zachovávají tvar slova a přidáme před ně slovíčko 

„more“ (více) 

Pokud chceme porovnávat dvě věci,  v čj použijeme slovíčko „než“ to vyjádříme anglicky  

slovíčkem „than“ např. I´m younger than my sister. My father is taller than my mum.  

V PS udělej na s. 46 cv.1 a 2 

Zkus udělat online cvičení a  poslat mi výsledky: 

https://www.liveworksheets.com/md60581xv 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives/Comparative__ds5331le
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives/Comparative__ds5331le
https://www.liveworksheets.com/md60581xv


DĚJEPIS 

Prezentace Křesťanství – projdi si slidy 9, 10 - slide 11 – překresli do sešitu pyramidu 

katolické církve, slide 13 – přepiš si do sešitu rozdělení křesťanství a pokus se odpovědět na 

otázky na tomto slidu, zajímá-li tě toto téma, pusť si na Youtubu Záhady Toma Wizarda 

(doporučuji) 

 

ZEMĚPIS 

Do sešitu:  

a) Stepi a lesostepi (učebnice str. 80-81) 

Stepi – rozkládají se na úrodných půdách (černozem), většina je rozorána a přeměněna  

na pole.  Časté i slané půdy. Jsou chudé na srážky v létě a na kratší jarní a podzimní deště.  

Podnebí je vnitrozemské s velkými teplotními rozdíly během roku. Největší rozlohu mají stepi 

travnaté (suché), menší rozlohu mají stepi solné, kamenité a písčité, které jsou přechodnou 

oblastí k pouštím a polopouštím. 

Tento typ krajiny má v jednotlivých světadílech různé názvy: 

Severní Amerika - prérie (bizon) 

Jižní Amerika -  pampa (pštros nandu) 

Evropa – step 

Asie – step (divocí koně, kůň Převalského, který se úspěšně chová v pražské ZOO) 

V sušších oblastech jsou rozsáhlé pastviny pro koně, skot a ovce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w 

Podle krátkého spotu si doplňte stepní zvířata. 

 

 

Lesostepi – leží na okraji stepí, přibývá zde srážek, střídají se travinaté porosty s listnatými 

lesy (dub, lípa, bříza). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w

