
Materiály k samostudiu 

Úterý 23. 6. 2020 

Třída 6. D 

MATEMATIKA   

PS  str. 210  A - 9, A - 10 

ANGLICKÝ JAZYK 

Jurečková 

Poslední online lekce 10:00 
Pracovní sešity str. 59 – sloveso have to – celá strana (kromě cv. 6 
+ slovní zásoba 6D v pracovních sešitech str. 79 – The Lost Penguin 

 

Šulová 

Poslední online lekce 10:00 
s. 74 v učebnici, přečti si příběh The lost penguin, vypracuj cv. 1,3, 4,  
poslechové cvičení 5 (nahrávku opět najdeš na sestaci.perina@seznam.cz) 
nastuduj slovní zásobu Unit 6D- The lost penguin 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

S. 51 v učebnici v červeném rámečku s obrázky s nápisem "Observe" nastuduj předložky a 
zapiš si je do sešitu 
cv. 4a - sleduj obrázek města na s. 50, přečti si věty a odhadni a napiš, co to může být. 
 
Závěrečné opakování:  
Do sešitu napiš tyto slovesné tvary:  
1. On se dívá 
2. My zpíváme 
3. Oni mluví 
4. Ona tančí 
5. Ty máš 
6. On je 
7. Ona vezme 
8. Já obědvám 
9. Vy vstáváte 
10. My jdeme spát 

 

Bonnes vacances! (Krásné prázdniny) 



RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – procvičování 

1. Pracovní sešit – str. 78/23 (časování slovesa „mít“ – vazba „ u meňa jesť“) 
2. Pracovní sešit – str. 79/24 – dopiš dny v týdnu 
3. Pracovní sešit -  str. 79/25 – přečtěte si text „U bábušky na kaníkulach“, ústně 

přeložte a odpovězte na otázky pod textem.  
4. Video – www.youtube.com – „Nu pogodi“ (Jen počkej, zajíci!) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

opakování lekce 4/Modulu 2 - celá stránka učebnice 78 - cvičení 6 - tvoř otázky do sešitu, 
cvičení 7 - převedení otázek do souvislého textu a cvičení  8 - popiš svůj pokoj podle příkladu 
 
klíč k řešení cvičení: PS: 53/11 

 Woher kommst du? 
 Kommt sie aus Deutschland? 
 Wo wohnt er? 
 Wie spricht Herr Weigel? 
 Wie spricht man in Spanien? 
 Sprichst du Türkisch? 

klíč k řešení cvičení: učebnice: 68/1a 

 1F 
 2R 
 3F 
 4R 
 5R 
 6F 
 7R 
 8F 

klíč k řešení cvičení: 69/1b 

 wohnt 
 Nachbar 
 arbeitet 
 spricht 
 hat 
 Restaurant 
 verkauft 
 hat 
 Deutschland 
 möchte lieber 

http://www.youtube.com/


klíč k řešení cvičení: učebnice: 77/4 

 1R 
 2R 
 3F 
 4R 
 5F 

klíč k řešení cvičení: učebnice: 77/5 

 1R 
 2F 
 3F 
 4R 
 5F 
 6R 

 

Výchova ke zdraví 

Sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD- orgán sociálně-právní ochrany dětí 

 Pracují zde sociální pracovníci a právníci, kteří chrání zájmy dětí   

 Cílem je zájem o blaho dítěte 

ČR podepsala 30. září 1990 Úmluvu o právech dítěte, která je mezinárodní úmluvou  

Zákon č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí 

Sociálně-právní ochrana se vztahuje v ČR především na děti v následujících životních 

situacích: 

 rodiče dětí zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské povinnosti 

 děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodičům a tato osoba neplní 

povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do péče 

 děti výrazně zanedbávající školní docházku 

 děti opakovaně se dopouštějící útěku od rodičů 

 děti, na kterých byl spáchán trestný čin 

Za výkon sociálně-právní ochrany dětí v ČR zodpovídají tyto úřady: 

1. obecní úřady 

2. obecní úřady s rozšířenou působností 

3. krajské úřady 

4. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

5. Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí 


