Materiály k samostudiu
Pondělí 30. 3. 2020
Třída 6. D
ČESKÝ JAZYK
Čítanka str. 131 – 133 – přečíst, do sešitu napsat odpovědi na otázky
1. V jaké vypravěčské formě je ukázka psaná?
2. Jak se jmenují Boříkovi kamarádi?
3. Jaký typ knížek mají chlapci rádi?
4. Čím rozzlobili chlapci paní učitelku a jak byli potrestáni?
5. Napiš svými slovy, co to je braková literatura? Můžeš si pomoci slovníčkem v
zadní části čítanky.
FRANCOUZSKÝ JAZYK
1)Na youtube shlédnout video Extra - 2. díl
https://www.youtube.com/watch?v=VOLDwbnpmb0
2) Učebnice s. 29 přečíst La musique- názory dětí (3 textíky) a odpovědět na
otázky cv. 4

RUSKÝ JAZYK
1)
2)
3)
4)

Učebnice str. 45/14 – hádanky
Prac.sešit str. 51-52/15 – křížovka, 53/18
Podívejte se na video - www.eralash.ru/video/zverinec
Odpovězte na otázky k videu v učebnici na str. 46

Na procvičování učiva je možné využívat online cvičení nakladatelství Klett.
Online cvičení jsou dostupná zdarma na webových stránkách:
www.klett.cz/online, (www.vydavatelstvoklett.sk/online)
Výběr učebnice: Klassnyje druzja - 1
Výběr kapitol: „ Moj dvor, Proščaj lěto, Snova v školu, Naša družnaja semja“

NĚMECKÝ JAZYK
Sloveso möchten (chtít - vyjadřuje, co bychom rádi, co bychom si přáli a chtěli)
– časování – napsat do sešitu tyto tvary (pozor na koncovky v osobách!) a hned
je přeložit:
Ich möchte Du möchtest Er/sie/es möchte Wir möchten Ihr möchtet Sie/sie möchten DĚJEPIS
Prezentace 1. Triumvirát na sestaci.perina@seznam.cz – slidy 12 – 14, pro ty,
které zaujala osobnost Julia Caesara, doporučuji dokument: Řím 3. díl: Caesar
na youtube

PŘÍRODOPIS
OPAKOVÁNÍ – BROUCI - otázky + úkoly – uč. str. 62/ 1, 2, 6, 7, 8 (písemně do
sešitu)
DVOUKŘÍDLÍ – uč. str. 63 – 64
BLECHY – uč. str. 65
- pročíst text, prohlédnout obrázky + vypsat zástupce + k nim zajímavosti
(stručně)
Prosím, aby se žáci pečlivě věnovali zadaným úkolům. Po návratu do školy
budou v sešitech zadané úkoly vypracované. Děkuji.

FYZIKA
Vypracovat otázku 1. Str. 85 podle obrázku na str. 83
Vypracovat úkol 1. na str.86 podle obr. na str. 85 a nezapomeň na miligramová
závaží

