Materiály k samostudiu
Pátek 3.4.2020
Třída 6.F
Český jazyk
uč. str. 130/ 1a,b,c,d,e

Anglický jazyk
Oprava z 16/3 – kontrola a oprava v sešitech gramatiky

Přepsat do gramatiky slovesa a převést do minulého tvaru:
Past Simple – Regular VERBS
Decide decided

travel

travelled

stay

stayed

study

studied

watch

watched

finish

finished

plan

planned

cycle

cycled

talk

talked

enjoy

enjoyed

miss

missed

ask

asked

arrive

arrived

stop

stopped

tidy

tidied

visit

visited

Pracovní sešit 37/5 - procvičování some/any

2.No, we haven't any carrot.
3.No, we haven't any ham.
4.Yes,we have some butter.
5.Yes,there are some mushrooms.
6.No,there isn't any salt.

Německý jazyk
Opakování otázky – jak se Vám/jak se ti daří? – učebnice – 56/6
Klíč k řešení pracovního listu z týdne 9. – 13.3.
37/1
- 1. der Tisch
- 2. das Bücherregal
- 3. das Sofa
- 4. der Stuhl
- 5. die Lampe
- 6. das Bild
- 7. der CD-Player
- 8. der Teppich
- 9. die Vase
- 10. der Fernseher

Klič k řešení pracovního listu z týdne 9. - 13.3.
39/4 – podle vlastního popisu bytu/domu/vily žáci zatrhávali políčka, a poté rozepsali tyto věty
41/8a – podle bubliny - vyplnili žáci výroky 1 – 5 (Richtig – správně/Falsch – špatně)

1F
2R
3F
4F
5R

Francouzský jazyk
•

Do sešitů na gramatiku
1. Le présent continu = přítomný čas průběhový
▪ Vyjadřuje právě probíhající jevy – to, co se děje ve chvíli, kdy větu
říkám
▪ Moi, je suis en train d’expliqer le présent continu – Já právě vysvětluji
přítomný čas průběhový.
▪ Formation/Tvoření:
• Sujet + être (au présent) + en train de + verbe (infinitif)
• Podmět + sloveso être v přítomném čase prostém + en train de
+ významové sloveso v infinitivu
• Je suis en train d’écrire – Právě píšu

•

•

Uč. 41/4 – sleduj se mnou
1. Ils ne se baignent pas? (oni se nekoupou?) – Non, ils sont en train de jouer au
foot (Ne, zrovna hrají fotbal)
2. Le téléphone ne marche pas? (Ten telefon nefunguje?) – Je suis en train de
chercher un réparateur de téléphone. (už hledám opraváře na telefony)
3. Pourquoi tu ne prends pas ta douche maintenant? Je suis en train de prendre
mon petit déjeuner.
4. Tu n’écutes pas de la musique? Non, je suis en train de lire un livre.
5. Vous n’allez pas au lit? Non, on est en train de regarder la télé.
Uč. 40/7
1. Vyber si 3 obrázky (z čísel 2 – 8) a napiš, co lidé na obrázku dělají. Použij
vždy oba přítomné časy
2. Příklad:
▪ Ils sont en train de faire du vélo.
▪ Ils font du vélo.

Dějepis
•
•

Doporučuji opět videovýpisky z Dějepisu – Řecko 3 – řecko-perské války https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI
Odpověz písemně na otázky – pokud možno poslat odpovědi na e-mail (fotka, text…)
1. Na jakém poloostrově se nacházely Athény?
2. Co to bylo Akropolis?
3. Co je to demokracie?
4. Popiš střepinový soud.
5. V kolika letech byli chlapci ve Spartě odebírání rodinám a v kolika letech se
jako muži mohli k rodinám vracet (resp. Zakládat si své nové rodiny)
6. Na jakém poloostrově se Sparta nacházela?
7. Jak byla spartská společnost rozdělena?
8. Co to byla „krypteia“?
9. Kdo to byl Themistoklés?
10. Kdo a kdy vyšel z řecko-perských válek vítězně?

