Materiály k samostudiu
Pondělí 22. 6. 2020
Třída 6. D
ČESKÝ JAZYK
Čítanka str. 184 – 189, přečti si ukázku z knihy Harry Potter a Kámen mudrců (Škola čar a
kouzel) a do sešitu literatury odpověz na tyto otázky:
1. Jak se jmenoval Harryho bratranec?
2. Kde v domě spal Harry?
3. Jak se jmenovali strýc a teta?
4. Kdo řekl Harrymu, že jeho rodiče byli čarodějové?
5. Jak se jmenovala zástupkyně ředitele ve Škole čar a kouzel v Bradavicích

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Na s. 50 v učebnici nastudujte nepravidelné sloveso *pouvoir = moci, vyčasuj si ho do sešitu
Do sešitu vypracuj cv. 3- která místa a obchody nalezneš ve své čtvrti/ městě?

RUSKÝ JAZYK
6.lekce – Opakování,procvičování

1. Písanka – str. 56/12,13,14
2. Pracovní sešit str.77/19 – doplňte koncovky přídavných jmen
3. Pracovní sešit str. 78/20, 21,22 – doplňovací cvičení – názvy nábytku a místností
v domě (viz učebnice - 5.lekce, slovíčka str. 57)

NĚMECKÝ JAZYK
učebnice strana 72/6 – použij i ostatní země kromě Německa v otázkách, dále
https://www.toporopa.eu/de/ - hrej si pro orientaci v Evropě plus učebnice stránka 77/4,5 –
odpovídej falsch – křížek a richtig – fajfka

Klíč k řešení cvičení: PS: 49/ 5












Tschechisch
Italienisch
Spanisch
Deutsch
Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch
Englisch
Französisch
Griechisch
Deutsch
Türkisch
Portugiesisch

Klíč k řešení cvičení: PS: 50/6









Tschechisch spricht man in Tschechien.
Spanisch spricht man in Spanien.
Deustch spricht man in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.
Englisch spricht man in England und in Amerika.
Französisch spricht man in Frankreich und in der Schweiz.
Griechisch spricht man in Griechenland.
Türkisch spricht man in der Türkei.
Portugiesisch spricht man in Portugal und in Brasilien.

DĚJEPIS
prezentace Vznik Svaté říše římské (sestaci.perina@seznam.cz) – už víte, co byla Franská říše,
po jejím rozpadu vznikají nové země. Jedna z nejvýznamnějších je Svatá říše římské, do sešitu
si zapiš slidy 1 – 5

PŘÍRODOPIS
LIŠEJNÍKY
- přečíst text v učebnici na str. 110 – 111
- do sešitu opsat zelený rámeček shrnutí + vypsat zástupce lišejníků
OPAKOVÁNÍ – LIŠEJNÍKY
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1944

FYZIKA
1. Do sešitu vypracuj úkoly 2. a 3. a, b, c na str. 108.
2. Prostuduj článek 2.17 na str. 109 a 110 a článek 2.18 na str. 112 – 114.

