MATERIÁLY k samostudiu
ÚTERÝ 19. 5. 2020
Třída 6. B
MATEMATIKA
PS str. 199 A - 11, A . 12, A – 13

ČESKÝ JAZYK
Čítanka str. 147 – 152 – do ŠS napiš název ukázky a jejího autora a odpověz na
tyto otázky:
1. Hlavní hrdinou příběhu je
2. O jaké zvířátko se jedná
3. V které zemi a v které době se podle tebe příběh odehrává
4. Co důležitého nám chtěl autor tímto příběhem říct, Na co bychom neměli
zapomenout?
5.
RUSKÝ JAZYK
5.lekce – dokončení
1. Pracovní sešit – str. 66/23 – přečtěte věty a přeložte do češtiny
2. Písanka str. 48
3. Online cvičení – www.klett.cz/online/rustina
Učebnice Klassnyje druzja 1
Výběr kapitoly: 5. Moj dom

NĚMECKÝ JAZYK
1. Zopakujte si čísla:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_
(DaF)/Zahlen/Zahlen_ji29625qq
2. Was spricht man in Deutschland? In Deutschland spricht man Deutsch.

- zapište otázku i odpověď do školního sešitu
- zapište a zapamatujte si
a) man + sloveso ve 3. osobě j.č. b) překládáme zvratným slovesem: Jak se
mluví v Německu?
- všimněte si v odpovědi:
a) začínáte nezvykle od konce otázky: In Deutschland..... b) na 2. místě ve větě
jako VŽDY stojí ČASOVANÉ SLOVESO, to se nemění!!! c) man - v roli podmětu d)
odpověď - to nové - stojí na konci věty
3. Pracovní sešit str. 49/ 5 - odpovídejte: In Tschechien spricht man.... a
nenechte se nachytat :))) - práci pošlete ke kontrole na:
m.novotna.perina@seznam.cz

FRANCOUZSKÝ JAZYK
V učebnici zkuste procvičit vazbu être en train de- právě něco dělat -na s.40 ve
cvičení 7d (napište si 8 vět podle obrázků. (Jména můžete doplnit podle libosti a
nebo podle nahrávky, kterou jsem Vám zaslala na email- cv. 7b)
Cv. 8 Poslechněte si výslovnost číslovek 60-100 podle nahrávky na emailu.
Číslovky přepište do sešitu a trénujte výslovnost.
ANGLICKÝ JAZYK
Paštová: Prac. seš. str. 47 ve cv. 5 doplň do obrázku jména osob. Znovu si
pečlivě přečti gramatiku v prac. seš. na str 70 tab. 5.2 /f. podle toho vypracuj
cv. 6 v prac. sešitě na str.47 /than = než/
Jurečková: Učebnice str. 61/5,6 + text str. 60 – víš správné odpovědi? Odkaz na
čtvrteční online hodinu:
Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting
Time: May 21, 2020 10:00 AM Budapest
Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79378125798?pwd=c3Y3YWZ5VTkwYVNxVHRlRjNu
eFNWZz09
Meeting ID: 793 7812 5798
Password: 1SJF9X

