6.C práce na týden 23.-29. 3.
Matematika

Opakovat vše o trojúhelnících, do š.s. nadepsat Trojúhelník a vypracovat z uč. č. 3

str. 37, cv. 6, str. 38, cv. 8,9, str. 39, cv. 1,2
ze str. 39 a 40 do sešitu opiš tabulky, nastuduj základní vlastnosti rovnostranného a rovnoramenného
trojúhelníka, vypracuj do sešitu str. 39, cv. D, trojúhelníky pojmenuj ABC, první zadaná strana je
strana a, druhá je strana b a třetí je strana c, u trojúhelníků vypočítej jejich obvod, str. 40, cv. 4
Český jazyk str. 91- přečíst rámeček zájmeno JÁ, ústně str. 91,CV. 1a, písemně str. 92,CV. 2,3a řádek 3-8 - ke slovu nohama
AJ p. uč. Thielová
- pustit si prvních 30 minut filmu Hledá se Nemo (Finding Nemo) v angličtině
- vypsat si minimálně 20 nových slovíček s překladem do sešitu
AJ p. uč. Zdeněk Vypracovat z učebnice: Samostudium str. 50/51,pročíst recept, cvičení 2,3b do
sešitu
Zapsat gramatiku 4a,4b do sešitu (vysvětleno prac. seš str. 76)
Pracovní sešit str. 38/39 cvičení 1,2,3,4,5,6
Mají zaslány další úkoly co se týče poslechu a videí nebo procvičování na internetu, tyto jsou na web z
učebnice a prac. sešitu.
Př

U str. 70 - 71 výpisky

NJ p. uč Thielová

slovíčka Einheit 2, 2. sloupec (PS str. 25)

NJ p. uč. Kluchová
1) Opiš si do slovníčku slovíčka 2. lekce (pracovní sešit str. 25) – POUZE LEVÝ SLOUPEC
2) Zapiš si do školního sešitu:
mein = můj (rod mužský a střední) – např. mein Vater (můj otec)
meine = moje (rod ženský) – např. meineMutter (moje matka)
Potom si opiš z UČ. str. 26 žlutou gramatickou tabulku
3) Pracovní sešit str. 18/1
Dějepis

učebnice str. 83/84 - Řecko-perské války (důraz na mapku str. 84., a otázky str. 84.)

Fyzika Změna objemu kapalin při zahřívání nebo ochlazování. str.104-105.(žlutý rám a obr. 2.40
str.105.do sešitu) cv.2,3,4.str.105 ústně
Zeměpis str.29- tvary zemského povrchu-přečíst,prostudovat,výpisky.Dále str.30- nahoře doplnit
chybějící údaje a přepsat text do sešitu,dole na té samé stránce překreslit tajenku do sešitu a
doplnit.Souhrnné opakování str.31-písemně do sešitu pouze cvičení č.-3.

