
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 23. dubna 

VI. E 

Český jazyk  

    Opakování do sešitu: 

uč. str. 74/5    

Matematika 

Volné rovnoběžné promítání kvádru 

Výklad: Budeš-li zobrazovat kvádr ve volném rovnoběžném promítání, postupuješ 

jako u krychle.  

a) začneš přední stěnou (která má rozměry a – délka a c – výška) 

b) do boku kreslíš hrany (b – šířka) pod úhlem 45° zkrácené o polovinu 

Např. Zobrazte kvádr ABCDEFGH o hranách a = 6 cm, b = 3 cm, c = 4 cm. 

 

Do školního sešitu ve volném promítání nakresli obrazy kvádrů 

1. kvádr o hranách a = 5 cm, b = 6 cm, c = 2 cm a vyznač červeně libovolnou 

stěnu 

2. kvádr o hranách a = 8 cm, b = 4 cm, c = 5 cm a vyznač modře libovolný vrchol 

3. kvádr o hranách a = 5 cm, b = 8 cm, c = 4 cm a vyznač zeleně libovolnou hranu 

 

Přírodopis 



 Buď si vytiskni, nebo vypracuj zezadu do sešitu 

Otázky a úkoly:  

1. Řasy jsou organismy a) jednobuněčné b) mnohobuněčné c) jedno- i mnohobuněčné  

2. Tělo, které není rozlišeno na kořen, stonek, list se nazývá …………………………………  

3. Doplň, které řasy jsou: a) jednobuněčné: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

b) mnohobuněčné: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…...  

4. Řasy, které se dokážou pohybovat, se nazývají ……………………………………………….  

5. Uveď, v jakém prostředí řasy žijí: 

…………………………………………………………………………………………...............…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

……………………............... 

 6. Vysvětli způsob výživy řas: 

………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………….........................................................

................................... …………………………………………………………………………………………...............  

7. Doplň, k jakým účelům lze řasy využít: 

…………………………………………………………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………….........................................................

................................... 

 

Dále si na stránce (www.ucebnice-online.cz) v přírodopis 7, 2. Díl v pracovním sešitě udělej 

cvičení  5/4,5 

Zeměpis 

Rekreační krajina 

Vypracuj do školního sešitu: Představ si, že ti přijel kamarád ze zahraničí. Ty a tví 

rodiče mu chcete ukázat 10 různých míst (hrad, město, aquapark, výšlap na vrchol, 

přírodní, technická nebo kulturní památka, …) v České republice. Napiš TOP10 míst 

v ČR podle volby tvé rodiny. 

 

Anglický jazyk 

 Listen, read and write 

Listen to the first three chapters of Rich man, Poor man (aprox. 13 minutes) 

and write down what the story is about 

http://www.ucebnice-online.cz/


https://www.youtube.com/watch?v=-8sYWQg54tE 

  Try to figure out (and write down) how the story might end 

(napiš si krátký popis toho, jak by dle tebe mohl příběh skončit – neposlouchej 

dále, jen si vymysli svůj konec) 

  you will hear the rest of the story tomorrow 😉 

Dějepis 

Přečíst a vypsat zápisky z kapitoly Každodenní život Řeků – strany 78-81 

https://www.youtube.com/watch?v=-8sYWQg54tE

