MATERIÁLY k samostudiu
ÚTERÝ 21. 4. 2020
Třída 6. B
Milí žáci,
nezapomínejte dle pokynů posílat vypracované práce svým vyučujícím.
Samozřejmě neposílají žáci, kteří po týdnu dostávají od vyučujících řešení
úloh, které vypracovávali a mohou si je zkontrolovat. Posílejte mailem na
adresu učitelů: jméno.perina@seznam.cz

MATEMATIKA
Narýsovat a vystřihnout ze čtvrtky všechny druhy trojúhelníků / barevně
rozlišit/ - libovolný trojúhelník - ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý, rovnostranný,
rovnoramenný ostroúhlý, rovnoramenný pravoúhlý a rovnoramenný tupoúhlý

ČESKÝ JAZYK
- vypracuj čtenářský list ke knize, kterou sis vybral z dobrodružné literatury
RUSKÝ JAZYK
5.lekce – Můj dům – Moj dom
Procvičování 5.lekce – učebnice str.51/3 – zakřížkuj správnou odpověď

1.
2.
-

(„mikrorajón“ – městská část, čtvrť)
Trénujte čtení vět z cvičení
Pracovní sešit – str. 60/7, 61/9
Doporučená videa - www.youtube.com/watch :
Russian lessons for beginners (anglicko-ruská konverzace)
Russian numbers, Russian alphabet song

NĚMECKÝ JAZYK
1. YouTube - Super Easy German 103 - Mögen / poslouchejte do 2:10
2. Pracovní sešit - S. 46/15 - odpvězte na otázky, pokud potřebujete nápovědu,
listujte pracovním sešitem od str. 42, v učebnici najdete inspiraci na str. 62/8,9
a 64/14 - napsaný úkol pošlete ke kontrole

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Dnes se naučíme říci kolik je hodin francouzsky
Quelle heure il est? /Kelér-ile?/ = Kolik je hodin
Je 1 hodina. Il est une heure.
Vždy použije frázi I lest- „je“ a přidáme slovíčko hodina- „heure“.
Jsou 3 hodiny. Il est trois heures.
Čtvrt na = et quart
Půl = et demie
Třičtvrtě na = moins le quart
Ve FRJ od celé hodiny a jedné minuty do půl přičítáme k menší hodině, tedy
řekneme danou hodinu a počet minut, pokud je čtvrt nebo půl přidáme spojku
„et“(a).
Je čtvrt na 2. Il est une heure et quart.
Je půl druhé. Il est une heure et demie.
Je 1 hodina a 10 minut. Il est une heure dix minutes.
Je 1 hodina a 23 minut. Il est une heure vingt-trois minutes.
Pokud je od půl a jedné minuty (31) do za minutu celá (59) odčítáme od větší
hodiny daný počet minut pomocí předložky „moins“- mínus. Pozor, pokud
máme více než 1 hodinu, musíme ke slovíčku „heure“ přidat -s
Je 1 hodina a 31 minut. Il est deux heures moins vingt-neuf.
Je 1 hodina a 42 minut.Il est deux heures moins dix-huit.
Je 1 hodina a 50 minut. Il est deux heures moins dix.
Jsou za 2 minuty dvě hodiny. Il est deux heures moins deux.
Je třičtvrtě na 2. Il est deux heures moins le quart.
Důležitá jsou také slovíčka:

Matin- ráno (do 11:59) , midi-poledne (kolem 12.h), après-midi- odpoledne
(13-18 h), soir – večer (18-23h) minuit – půlnoc (00:00), nuit- noc
Tedy nejlépe, pokud říkáme, kolik je hodin ještě upřesníme, zda myslíme ráno,
odpoledne a nebo v noci.
Jsou 3 hodiny odpoledne. Il est trois heures de l´après-midi.
Je 8 hodin ráno. Il est 8 heures du matin.
Je 10 hodin večer. Il est dix heures du soir.
Podívejte se na toto video https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6UaOvjMU
A zkuste si podle úseků 0:45-3:42 minut ve videu nakreslit obrázek hodin do
sešitu a k němu popisky minut.
Na s. 37 v učebnici se zkus podívat na cv. 4a a přiřadit věty-kolik je hodin
k obrázkům.
ANGLICKÝ JAZYK
Paštová: Začínáme novou kapitolu 5A - zapiš slovíčka z prac. sešitu do slovníčku
a pečlivě se nauč. Uč. str 56 - přečti si slovíčka "My country" a odpověz na
otázky ve cv 2 do sešitu, pošli ke kontrole na mail: pastova.perina@seznam.cz
Jurečková: Učebnice str. 57/5 – přečti si text a oprav věty podle tohoto textu ve
cvičení 57/6 – do školních sešitů. Potom si vezmi pracovní sešit a udělej cv. 4 a
5 na str. 45 – je na přídavná jména, kterými se budeme celou lekci zabývat.
Děkuji Erikovi, Nele, Ivaně Rishko a Ádě Hoffmannové za poslanou práci,
všichni jmenovaní zvládli pracovní list výborně 😊

