Materiály k samostudiu
Pondělí 16. 3. 2020
Třída 6. B

MATEMATIKA - Měření úhlů - učebnice strana 95 – 96 (naučit). Pracovní sešit 3. Díl
strana 169 A – 1. , A – 2. , A – 3.
ANGLICKÝ JAZYK – Paštová: Uč. str. 49 cv 3a, b, doplň a přepiš do sešitu. Přečti text
uč. str 48, přelož a odpověz na otázky cv. 1 do sešitu.
Jurečková: Uč. str. 54/1 – doplň a/an, some, any + cv. 3a) dle vzoru + část b. Toto vše do
školních sešitů (ve cv. 1 stačí napsat správné řešení, není třeba opisovat celé věty) Poté
vypracuj tato cvičení:
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
DĚJEPIS - Punské války – přepsat první 4 slidy z prezentace a odpovědět na vložené otázky.
Podívat se na slide 5, jaká byla situace před 1. punskou válkou a po ní (mailová adresa
sestaci.perina@seznam.cz)
NĚMECKÝ JAZYK - 1. Učebnice Wir neu 1 poskytuje možnost online procvičování,
zadejte www.klett.cz - klikněte na Němčina - vpravo nahoře na ONLINE cvičení - znovu
Němčina - výběr učebnice: Wir neu 1 - výběr kapitoly: 1. Hallo! Zadejte vygenerování všech
nabízených variant cvičení a nezapomeňte na VYHODNOCENÍ! Zadání úkolu pomůže
přeložit překladač na Google. 2. Modul 2 lekce 3 str. 61 - nová slovní zásoba - die Tiere,
slovíčka si nechte přečíst od rodičů, prarodičů, sourozenců nebo od našeho pomocníka
překladače na Google, zkoušela jsem ho, čte správně :)). Slovíčka zapište do školního sešitu
se členem (der, die, das) a pouze německy do jednoho sloupečku, NAUČTE SE JE!!!
Kontrola bude :)).
RUSKÝ JAZYK - 1) Přivlastňovací zájmena - učebnice str. 41/4C – (viz přehled gramatiky
– str. 70), spojit a přepsat do školního sešitu 2) Prac. sešit – str. 47/8, 48/9A 3) Písanka –
dopisovat chybějící cvičení a stránky
FRANCOUZSKÝ JAZYK - PS s. 21- cv. 1- popiš věci aktivity na obrázku cv. 2 napiš věty s
využitím slovíček, cv. 3 napiš opaky cv. 4 rozřaď slovíčka podle gramatických kategorií zleva
Pronoms -zájmena / Noms-podstatná jm./ Verbes-slovesa/ Prépositions-Předložky/ AdjectifsPřídavná jména uč. s. 25 cv. 1 a 2 do sešitu

