MATERIÁLY k samostudiu
Pondělí 11. 5. 2020
Třída 6. B

MATEMATIKA
PS str. 198 A - 3, A -4.

ANGLICKÝ JAZYK
Paštová: Gramatika - "Stupňování přídavných jmen": vysvětlení najdeš
na https://www.youtube.com/watch?v=w2eo0HduVXA. Pečlivě poslouchej,
pak si najdi v prac. seš. str 70 tab. 5.1 a napiš do sešitu krátké výpisky z tab. 5.2.
Jurečková: Klasicky: vypracuj pracovní list zaměřený na druhý stupeň dlouhých
přídavných jmen a výsledek mi pošli.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langu
age_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Comparison_of_adjectives_zn2833
9aj

DĚJEPIS
Opět použij prezentaci Stěhování národů, přepiš si do sešitu slidy 6, 8 a 10,
které se týkají Hunů, prohlédni si mapy na slidu 7 a 9; máš-li čas, podívej se na
youtube - 07 Stěhování národů - Dějiny udatného českého národa

RUSKÝ JAZYK
Datum- 11.května - “odínacatoje mája“
5.lekce – procvičování gramatiky a slovní zásoby
1. Učebnice – str. 55/16 - doplňte tužkou chybějící slova do dopisu, trénujte
čtení
2. Pracovní sešit – str.63/15 - křížovka

3. Pracovní sešit – str.65/21 A - doplňte názvy domů k fotografiím, 65/21 B dopište chybějící písmena

NĚMECKÝ JAZYK
1. Kontrola vyluštěných slov: Nachbar, Zentrum, Spanien, arbeitet, Restaurant,
spricht, Deutsch, Leben, lieber, aus
2. Z nových slovíček (11) sestavte křížovku s tajenkou o 9 - 11 písmenech,
tajenkou může být název některé země/ pošlete obrázek.
3. Záhada z minulé hodiny: die Schweiz, die Türkei // Spanien, Italien,
Frankreich, Tschechien -v nj před některými názvy států člen stojí a před jinými
NE, naštěstí před většinou NE:)) a my ten rozdíl prostě vezmeme na vědomí :)).

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Zkontroluj si práci v učebnici s. 38-39 cv.2: 1-6-5-7-4-8-2-3, cv. 5: 1D, 2A, 3C, 4B
V pracovním sešitě na s. 28 udělej cv. 3, časuješ zde slovesa a cv. 4 doplňuješ do
věty sloveso v závorce ve správném tvaru. Pusť si 4. epizodu seriálu Extra
https://www.youtube.com/watch?v=drdJaBrA3ns
Dnes zkus zaznamenat slovesa, které bys použila pro popis denních aktivit ve
videu.

