
Materiály k samostudiu 

Pátek 19.6. 2020 

Třída 6. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Prezentace Funkční styly – přepsat poslední dva funkční styly (umělecký a řečnický) do 

slohového sešitu – slidy 23 - 32 

  

MATEMATIKA   

PS  str. 210  A - 9, A - 10 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Letos poslední Online lekce v 9:00- Závěrečné opakování 
 
zvířátka z minule ke kontrole:  
 la vache-kráva 
un crapaud- ropucha 
un cheval- kůň 
des fourmis (f) - mravenci  
une poule- slepice 
un papillon- motýl 
nová slovíčka naťukejte do slovníku na internetu a poslechněte si výslovnost 
 
S. 50 v učebnici, poslechni si nahrávku ke cv. 1c- O které ulici se v nahrávce mluví? nahrávku 
najdeš na emailu sestaci.perina@seznam.cz 
Vypracuj cv. 2a- které názvy míst a budov z města se ze skrývají?,  cv. 2b Kde můžete dělat 
následující věci? Odpověz na otázky. 
 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – procvičování 

 

1. Pracovní sešit str. 76/16 – doplňte přivlastňovací zájmena 
2. Pracovní sešit str. 77/17 – doplňte názvy povolání (viz učebnice 4.lekce, slovíčka - str. 

47)  
3. Písanka – str. 54-55 (dopište věty ze cvičení 10) 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

učebnice 68/1a – přečti si a odpověz, co souhlasí? – Richtig – správně – fajfka/Falsch – 

špatně – křížek – a vyznač si. Dále učebnice stránka 69/1b, 1d, dále učebnice str. 69/2 a 

učebnice stránka 70/3,4 

Klíč k řešení cvičení: PS: 49/3 

 Wo 

 Woher – Er kommt aus Augsburg. 

 Wo – in Süddeutschland. 

 Woher – Er kommt aus Barcelona. 

 Wo – Mailand liegt in Italien. 

 Woher 

Klíč k řešení cvičení: PS: 49/4 

 Aus – in – in 

 Aus – aus – aus 

 In – in 

Klíč k řešení cvičení: PS: 51/8 

 In Deutschland spricht man Deutsch. 

 In Frankreich spricht man Franzözisch. 

 In Spanien spricht man Spanisch. 

 In der Schweiz spricht man Französisch, Deustch, Italienisch und Rätoromanisch. 

 In der USA spricht man Englisch. 

 In der Tschechische Republik spricht man Tschechisch. 

 

ZEMĚPIS 

Do sešitu: 

Oblasti Afriky 

Severní Afrika, Sahara, Střední Afrika, Jižní Afrika, Východní Afrika 

Podle učebnice na str. 11 nakreslete a popište obr. 10 

 

PŘÍRODOPIS 

VŘECKOVÝTRUSNÉ HOUBY 

- přečíst text v učebnici na str. 108 – 109 

- do sešitu opsat hnědý rámeček shrnutí 

 



OPAKOVÁNÍ – HOUBY 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1942 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1943 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1942
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1943

