Materiály k samostudiu
Pátek 22.5.2020
Třída 6.F
Český jazyk
Pracovní sešit str. 49/2 (do sešitu)

Anglický jazyk
Stupňování přídavných jmen – v angličtině jako comparatives (v překladu a u nás v češtině
jako 2.stupeň přídavných jmen)

Učebnice str 59/4 b
- přepište si do gramatiky tu zelenou tabulku s nadpisem:
STUPŇOVÁNÍ přídavných jmen
-doplníte si zelenou tabulku za pomoci cvičení na protější straně 58/3a – jen se podívejte a
přečtěte si bubliny
-pozor na hláskové změny u stupňování některých přídavných jmen Píši návod – do sešitu si napište česky viz níže
STUPŇOVÁNÍ přídavných jmen (Comparatives)
pravidelná: warm – warmer
krátká samohláska a jedna souhláska na konci – zdvojování souhlásky wet – wetter
končící na – e (připojujeme pouze r) nice – nicer
končící na – y (y se změkčuje na i + přidáváme er) dry – drier
když se slovo skládá ze dvou a více slabik (s výjimkou slov, kdy je druhá slabika zakončena na -y)-přidáváme more crowded – more
crowded

Uč 59/5 celé cvičení do gramatiky – zkuste si procvičit
Např. cold – colder, big – bigger …...................
Správné výsledky budou v přípravě v dalším týdnu

Německý jazyk
Opakování slovíček L3/M2 – pracovní sešit – 59–60 – eventuálně si můžete zadat slovíčka do google
translatoru a poslechnout si je

Francouzský jazyk
•
•

Copie le tableau dans ton cahier – zkopíruj (přepiš) si tabulku do svého sešitu
Complète les formes des verbes – doplň tvary sloves
tu

préparer
avoir
commencer
Ne pas avoir
Ne pas
manger
prendre
prends
faire
habiter

nous

elles

Il

je

commence
N’avons pas

Dějepis
•
•

•

Nadpis do sešitu: Doba královská (8. st. – 510 př. n.l.))
o Výpisky – učebnice str. 90 + 91
Pracovní sešit – strana 50, cvičení 4 a 5 -> Do sešitu
o Ve cvičení 4 hledáte pomocí konců jedněch slov a začátku druhých
zašifrované pojmy týkající se Říma? (Do sešitu si zapiš slovo, které si
našel/našla a k tomu vysvětlení, co pojem znamená)
o Ve cvičení 5 odpovídáte na otázky (do sešitu zapiš otázku i odpověď)
Pokud by Ti cvičení dělala problém, jak jistě víš, on-line pracovní sešit Ti může
nabídnout řešení – rozkliknout cvičení a kliknout na řešení (vyzkoušej si to ale
nejdříve sám/sama. Ať víš, že to umíš i bez nápovědy 😉)

