
Materiály k samostudiu 

Pondělí 18. 5. 2020 

Třída 6. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Čítanka str. 147 – 152 – do ŠS napiš název ukázky a jejího autora a odpověz na tyto otázky: 

1. Hlavní hrdinou příběhu je 

2. O jaké zvířátko se jedná 

3. V které zemi a v které době se podle tebe příběh odehrává 

4. Co důležitého nám chtěl autor tímto příběhem říct, Na co bychom neměli 

zapomenout? 

  

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Dnes máme opět online lekci v 11:00 

Přihlaste se na následujícím odkaze: 

https://us04web.zoom.us/j/72541710446?pwd=WGg4NWRxV0w2RXpOTUt6bzlpTjkxZz09 

 

Meeting ID: 725 4171 0446 

Password: 6PnxhT 

 

Téma:  

Oprava slovesných tvarů z minulé hodiny 

Procvičování zvratných sloves 

PS s. 29 cv. 5,6 7 

Učebnice s. 40 modrá tabulka – Vysvětlení výrazu être en train de 

Pokud se dnes nemůžete zúčastnit, nic se neděje, zadaná cvičení si  projděte sami.  

 

RUSKÝ JAZYK 

Bydlení - procvičování 

1. Popis obrázků – učebnice str. 56 – vyberte si dva obrázky a popište vybavení pokojů 
(názvy zobrazených předmětů, jaký je v pokoji pořádek) 

2. Pracovní sešit – str.66/22 A – kolik má dům pater? Dopište azbukou čísla pater (viz 
učebnice str. 54) 

3. Online cvičení – www.jazyky-online.info/rustina 

https://us04web.zoom.us/j/72541710446?pwd=WGg4NWRxV0w2RXpOTUt6bzlpTjkxZz09
http://www.jazyky-online.info/rustina


 

- Ruština ve světě 

- Základy ruštiny 

- Ruské fráze 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

opakování – krátký rozhovor mezi kamarádem/kamarádkou a tebou – přivítání a pozvání na 

pití – co si dáš k pití? – děkuji, dám si sklenici vody, Coly, apod. – překlad – napsat rozhovor 

do wordu – poslat na hellerova.perina@seznam.cz do 25.5. 

 

DĚJEPIS 

prezentace Stěhování národů – přepiš si slidy 16 a 17 týkající se Vandalů, Anglů a Sasu; na 

sladu 18 se podívej, kde se jednotlivé kmeny nacházely 

 

PŘÍRODOPIS 

1) KONTROLA „ŘASY – STÉLKATÉ ROSTLINY“ – ŘEŠENÍ z 15. 5. 

1) Tělo řas nazýváme stélka, jedná se o rostlinné tělo, které není rozlišeno na kořen, stonek a 

listy. 

2) Řasy, které mají kromě chlorofylu i červené barvivo nazýváme červené řasy neboli 

(ruduchy).  

3) Mezi řasy obsahující hnědé barvivo patří: a) hnědé řasy (chaluhy), využívané jako krmivo, 

topivo, zdroj jodu a b) rozsivky, jejichž tělo je kryté křemičitou schránkou. 

4) Mezi ZELENÉ řasy patří zrněnka, žije na borce stromů a skalách, dále zelenivka – rychle se 

množí, pěstuje se uměle. Pláštěnka se pohybuje pomocí 2 bičíků. Váleč koulivý – tvořen 

kolonií zelených řas, připomíná mnohobuněčný organismus. Sladké vody a akvária obývá žabí 

vlas. Šroubatka má šroubovitý chloroplast v každé buňce. Řasou, řadící se i mezi prvoky 

s bičíkem je krásnoočko. 

 

2) OPAKOVÁNÍ ŘASY, MECHOROSTY 

OPAKOVÁNÍ ŘASY 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1945 

mailto:hellerova.perina@seznam.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1945


MECHOROSTY – uč. str. 81 – 84 

- prostudovat text v učebnici na str. 81 – 82 

- prohlédnout, nakreslit + popsat obr. 15 – Stavba mechové rostlinky/ str. 81 

- prohlédnout, nakreslit + popsat obr. 18 – Schéma rozmnožování mechů/ str. 82, pročíst text 

na zelené liště str. 82  

a) Játrovky – uč. str. 82 – vypsat si zástupce 

 

FYZIKA 

1. Vypočítej úkol 1. na str. 94 

2. Prostuduj článek „Jednotky času“ na str. 95 a 96 a opiš žlutý rámeček na str. 96 

3. Vypočítej úkol 1. na str.96 

 

 


