MATERIÁLY k samostudiu
Pondělí 4. 5. 2020
Třída 6. B

MATEMATIKA
PS str. 197 A - 1.

ANGLICKÝ JAZYK
Paštová: Nastuduj a zapiš si slovní zásobu 5B na straně 78 v pracovním sešitě –
North and South. Potom si procvič slovní zásobu týkající se počasí:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langu
age_(ESL)/Weather/Weather_Listen_and_write_qt113797lt. V uč. str. 58 si
přečti text ve cv 3a a odpověz na otázky 3b.
Jurečková: Vyplň pracovní list a výsledek mi opět pošli
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langu
age_(ESL)/Comparatives/Comparatives_md60581xv

DĚJEPIS
Doplňte vhodně text. U variant správně rozhodněte.
Křesťanství je monoteistické/polyteistické, univerzální, historické (založené) a
misijní náboženství, které je soustředěno kolem života a učení …………………….
(napište osobnost), kterého chápe jako mesiáše/proroka, spasitele světa, syna
………………….. (napište koho), který se v Kristu zjevil. Křesťanství vzniklo z
židovství na území ………………… (napište název území), kde Ježíš působil. Toto
působení a počátky křesťanství zachycuje …………………… (napište název knihy),
mladší část Bible/Tóry.
Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž
křtem/svátostí přijímání a osobním přijetím křesťanské nauky a životní praxe.

Všichni křesťané věří v ……………….. (napište jakého)Boha, vyznávají Ježíše Krista
jako

Spasitele,

uznávají

křest

a

další

svátosti,

věří

v

možnost

odpuštění………………….. (napište čeho) a spásy a očekávají druhý příchod
Kristův. Věří, že Ježíš zemřel ……………….. (napište jak), třetího dne
………………………. (napište událost), poté se po 40 dní ukazoval některým ze
svých stoupenců a nakonec i se svým tělem vstoupil na nebe. Následně byl jeho
učedníkům seslán Bůh Otec/Duch svatý, který ve světě nadále působí. Vypráví
o tom kniha Skutky apoštolů/Vidění Janovo, jež je součástí Starého/Nového
zákona. Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na
konci dějin. Kristův příběh najdeme v …………………………, ……………….…….,
……………………., ……………………………… (napište názvy všech 4 knih).Upravte
kryptogramy v prvním sloupci a spojte dvojice, jak k sobě patří.
ESATŇK

……………………….

KETSŘ
……………………….
OGLTAOG ……………………….
TERAZAN ……………………….
OVLASÍRAPV
……………………….

svátky seslání Ducha Svatého
místo, kde zemřel Kristus
„sedmá svátost“
hlavní křesťanské svátky
místo, kde se narodil

Ježíš
NIECTEL

……………………….

obřad uvedení do

církve
ECLIKVEONO
……………………….
TANECSARUTASBSNIC……………………….
křesťanství
OPZĚĎV
……………………….

RUSKÝ JAZYK
Měsíc květen - „máj“

svátost smíření
východní větev
obřad přijímání

Datum - 4.května - „četvjórtoje mája“ 5.lekce – procvičování gramatiky a slovní
zásoby
1. Vazba „U meňa jesť“ - učebnice str. 54/13 A – dopiš tužkou tvar slovesa
„jesť“ a název předmětu na fotografii (viz rámeček na str. 53)
2. Pracovní sešit str. 62/14 – doplňovací vičení 3. Výuková videa –
www.eralash.ru

NĚMECKÝ JAZYK
1.Poslouchej a opakuj: / Hör gut zu und sprich nach:
https://www.dw.com/en/70-spelling/a-45592500
2. Učebnice str. 69/ 1b - 7 vět promyslete a zapište do školního sešitu
str. 69/ 1d - odpovědi zapište do školního sešitu - práci pošlete ke
kontrole

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Zkusme si zopakovat hodiny, napište, kolik je hodin (v zítřejším zadání práce
najdete výsledky) - 15:00, 17:15, 9:05, 6:45, 7:05, 22:00, 19:55, 12:00, 16:30
V učebnici na s. 39 udělej cv. 5, přečteš si popisy a přiřadíš je k obrázkům
(použij slovník na seznam.cz, pokud nerozumíš slovíčkům, pozor slovesa,
popisující denní aktivity, které jsme se učili, jsou zde v množném čísle)
Podívejme se na dvě modré tabulky na této straně, v 1. tabulce máme
slovesnou vazbu C´est un.. Použijeme ji, pokud někomu představujeme
povolání jiné osoby, pojí se vždy s neurčitým členem. V množném čísle-Ce sont
des..
Podle popisů, které jsou v učebnici, zkus vytvořit vlastní pro jiné povolání.
Ve 2. modré tabulce si přečti slovesné tvary, tabulka se zaměřuje na množné
číslo, které my už umíme, tak si to pouze přečti.

