Materiály k samostudiu
Pondělí 8. 6. 2020
Třída 6. D
ČESKÝ JAZYK
V červnu nás bude čekat fantazy literatura, pro kterou je typický výskyt nadpřirozených
bytostí, neexistujících zemí a míst. Přečti se z čítanky str. 176-178 ukázku z knihy Cesta pana
Kaňky nazvanou Báchorsko a odpověz na tyto otázky:
1. Jak se jmenovalo hlavní město Báchorska?
2. Jakou zvláštnost měl báchorský jazyk?¨
3. Co měl Báchorkáři rádi?
4. Jak vypadal Lkáš Hberts?
5. Co dostával nejoblíbenější autor pohádek?

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Online výuka od 10 hodin
s. 48 v učebnici- přečti si fotopříběh, přečti si nahlas celý příběh dole na s. 48 pod žlutým
nadpisem (Le bureau de tabac...)- na emailu sestaci.perina@seznam.cz najdeš nahrávku k
příběhu, nejdříve si ji poslechni
odpověz na otázky u cv. 1, 2
nastuduj slovní zásobu Unité 4- Découvre l´histoire v příloze PS na s. 26)

RUSKÝ JAZYK
6.lekce – popis domu a bytu
Pracovní list:
https://ru.islcollective.com/russkii-rki-rabochie-listy/leksika/dom-i-kvartira/15636

1. Pokud máte možnost, pracovní list vytiskněte. Najděte neznámé výrazy z rámečků ve
slovníku a zapište si je do slovníčku.
2. Nakreslete si do sešitu tabulku – 4 sloupce s nadpisy názvů místností:
„spaľnaja komnata“ (ložnice)/ „vannaja komnata“ (koupelna)/ „gostinaja komnata“
(obývák)/ „kuchňa“ (kuchyň) a do každého sloupce napište názvy nábytku, který tam patří.

NĚMECKÝ JAZYK
PS: 44/10 – na časování slovesa mögen a cvičení na stránce v PS: 47/18 – na slovní zásobu a
ještě cvičení na množné číslo – PS: 43/8 – doplnit si i podle naučených slovíček, kde je
napsáno množné číslo
Klíč k řešení cvičení: PS: 42/6





Nein, das ist kein Kanarienvogel. Das ist ein Goldfisch.
Nein, das ist kein Hamster. Das ist eine Maus.
Nein, das ist keine Kuh. Das ist ein Pferd.
Nein, das ist kein Papagei. Das ist ein Kanarienvogel.

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

PŘÍRODOPIS
NAHOSEMENNÉ ROSTLINY – OPAKOVÁNÍ
Charakteristika nahosemenných rostlin: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2087
Jehličnany: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2088

JEHLIČNATÉ DŘEVINY A JEJICH SPOLEČENSTVA
– pročíst text v učebnici na str. 100 – 101
– prohlédnout si obrázek 70 Vegetační stupně na str. 100
– nakreslit + popsat obr. 71 Vegetační patra v přirozeném lesním společenstvu na str. 101

FYZIKA
1. Ústně odpověz na 1. a 2. otázku na str. 103.
2. Písemně odpověz na úkol 2. a, c na str.103.
3. Prostuduj článek 2.15 na str. 104 a 105 a opiš žluté rámečky.

