Materiály k samostudiu
Úterý 9. 6. 2020
Třída 6C

ČESKÝ JAZYK
Pracovní sešit str. 40(světlý), str. 43 (tmavý)/cv. 3 – doplňte souvětí, nezapomeňte doplnit čárky tam,
kde mají být; učebnice str.81 (světlá), str. 85(tmavá)/cv. 4 do školního sešitu

MATEMATIKA
Obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání
190/3 pouze 1 obrázek
190/4

PŘÍRODOVĚDA
Téma: Opakování – zoologie (živočichové)
Podle obrázků v učebnici (nebo v jiné literatuře, na internetu) zkus určit tyto živočichy (živočichové
nejsou ve skutečné velikosti, někteří jsou i mikroskopičtí) a pošli na melichova.perina@seznam.cz .
Kdo bude ve škole, nemusí posílat, zkontroluji v sešitě.
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FYZIKA
1. Odpověz ústně na otázky a úkoly na str. 105.
2. Prostuduj článek 2.16 na str. 106 – 108.
3. Zapiš do sešitu: K měření teploty používáme teploměry: kapalinové
bimetalové
digitální
Základní jednotkou teploty je kelvin – K
V praxi používáme hlavně Celsiův stupeň oC

NĚMECKÝ JAZYK
Guten Tag!
Do školního sešitu si napiš:
1. Datum
2. Lektion 4
3. Grammatik

1. Časování slovesa sprechen (mluvit)
Jedn. číslo: ich spreche

Množ. číslo: wir sprechen

du sprichst

ihr sprecht

er, sie, es spricht

sie, Sie sprechen

2. Neosobní forma man:
Was spricht man in Deutschland? - Jak se mluví v Německu?
In Deutschland spricht man Deutsch. V Německu se mluví německy.
Was spricht man in Tschechien? In Tschechien spricht man Tschechisch. (Jak se mluví v Česku?
V Česku se mluví česky.)
In der Schweiz spricht man …………. (doplň)
In England spricht man …….. (doplň)
Následující hodinu jsou k této gramatice cvičení v pracovním sešitě.

RUSKÝ JAZYK
6.lekce – Miniprojekt

1. Popiš sám/sama sebe (viz učebnice str. 64/8C) – napište do sešitu odpovědi na
otázky.
Můžete ještě nějaké údaje připsat (např. „U meňa jesť sobáka/kóška/papugáj“ atd.)

2. Video – www.youtube.com - „Kolobok skazka“ (pohádka o Koblížkovi)

DĚJEPIS
prezentace Francká říše – ve Francké říši vládla dynastie Merovejců, kterým pomáhali majordomové,
opiš si z prezentace slidy 5 - 7

