
 

 

MATERIÁLY k samostudiu 

Pondělí 20. 4. 2020  

Třída 6. B  

 

MATEMATIKA 

Třídění trojúhelníků  - učebnice strana 164  -  opsat a naučit 

ANGLICKÝ JAZYK 

Paštová: Uč. str. 54 cv. 3a do sešitu napiš věci na obrázku. Opakování prac. seš. 
str 42 doplň všechna cvičení a pošli ke kontrole na mail: 
pastova.perina@seznam.cz Jurečková: Pracovní sešit str. 44/cv. 1,2,3 ( u cv. 3 
doporučuji poradit se se strýčkem Googlem a tetou Wiki… 

DĚJEPIS 

Jak tato zvířata souvisí s dějinami Říma?  První máme v sešitě, druhé zkus 
zjistit. 

 

 

 

 

Spoj správně dvojice 

 

 

 

 

Romulus 

království 

Remus 
753 př.n.l. 

plebejové 

mailto:pastova.perina@seznam.cz


 

 

 

Je pravda?                                                                        Odpověz  ano - ne 

Úřady byly dostupné i chudým 

Ženy a cizinci měli právo zúčastnit se lidového shromáždění 

Plebejové byli potomci přistěhovalců nebo zchudlí Římané. 

Plebejové byli také plnoprávní 

Zástupcem plebejů byl tribun. 

Patricijové získali právo veta. 

Nejvyššími úředníky byli dva konzulové. 

 

RUSKÝ JAZYK 

Moj dom – 5.lekce 

 
1. Doplňující slovní zásoba (viz str. 57 – učebnice) – přepište do slovníčku: 

 kómnata – místnost 
 kvartíra – byt 
 dom – dům 
 dáča – chata (chalupa) 
 káměnnyj dom- kamenný dům 
 paněľnyj dom – panelák 
 sóbstvěnnyj dom, osobňak – rodinný dům 
 etáž - patro 
2. Učebnice – str. 54/11 – přiřaďte domy k fotografiím, 54/12 
3. Pracovní sešit – str.60/6A 
4. Výuková videa – www.eralash.ru 

 

patricijové 

http://www.eralash.ru/


 

NĚMECKÝ JAZYK 
 
1. . Hör gut zu und sprich nach: / Poslouchej a opakuj: 

https://www.dw.com/de/7-familie/a-19518342 

2. www.klett.cz - Němčina - online cvičení - Němčina - výběr učebnice: Wir neu 

1 - výběr kapitoly: 7. Mautzi, unsere Katze 

- vygenerujte si všechny typy úkolů       

           - nezapomeňte na vyhodnocení 

 
FRANCOUZSKÝ JAZYK 

1)zkontroluj si výsledky práce z učebnice Monsieur Catastrophes. 26-27 

ex. 1: a) Patrick est triste. b) Il va au club d´amis.  

ex. 2: 2 Vrai, 1,3 Faux- 1)  Il cherche des amis pour son chat.  3) Non, elle ne sait 
pas que Patrick est un chat.  
s. 28 cv. 1: Vrai: b, d, e. Faux: a) Elle lit des romans. c) Non, elle a envie de les 
découvrir. 
ex.3: Trois filles et deux  garçons écrivent l´annonce. b) C´est une annonce pour 
des jeunes qui aiment visiter des enfants hospitalisés.  
2) v učebnici na. s.36 si prohlédni příběh z fotek, přečti si text dole Petit 
déjeuner en famille a zkus odpovědět na otázky u cv. 1,2, 3. 
 

https://www.dw.com/de/7-familie/a-19518342

