MATERIÁLY k samostudiu
Pátek 12.6. 2020
Třída 6. B
ZEMĚPIS
Dnes si opět spojíme dvě kapitoly.
Učebnice str. 84
Lesotundra a tundra
* Vyhledejte si lesotundry a tundry na mapě vegetačních pásů. Na které
polokouli je nenajdete?
Jakou souřadnici má severní polární kruh?
V těchto oblastech jste asi ještě nebyli. Ale třeba někdy...
Přečtěte si text a prohlédněte si prezentaci.
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/150
708
Zapište si shrnutí.
Učebnice str. 87
Polární pustiny
*Lední medvěd žije v Arktidě nebo v Antarktidě? Určitě jste viděli nějaký
dokument o těchto zajímavých obyvatelích ….?
*Přečtěte si text, prohlédněte prezentaci a zapište si shrnutí..
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/978
34
Děkuji vám všem, kteří se pravidelně připravujete do hodin zeměpisu.

PŘÍRODOPIS
Téma: Opakování – Hmyz (samostatné procvičování)
1) Podívej se na online cvičení – Blanokřídlí a vyplň chybějící slova tak, aby
byly věty významově správné:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1966
1) Podívej se na online cvičení – Brouci a přiřaď názvy a charakteristiku
brouků k obrázkům:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1963

ČESKÝ JAZYK
Prezentace Funkční styly- přepiš si do slohového sešitu informace o dalších
dvou funkčních stylech – odborném a publicistickém – slidy 13 - 22

MATEMATIKA
PS str. 205 A - 12, str. 206 B - 13.

RUSKÝ JAZYK
6.lekce – Celkové opakování
1. Pracovní sešit – doplňovací cvičení: str. 75/12, 75/13
2. Procvičování probrané látky: www.klett.cz/online-cviceni.php

Ruština – Klassnyje druzja 1
Výběr kapitoly: 6. „Povtorjájem“ (vygenerovat cvičení)

NĚMECKÝ JAZYK
Najdete všechna slova? Text si můžete vytisknout a slova oddělit svislou čarou,
velká písmena podtrhněte barevně - podstatná jména!
Goldfischfranzösischkatzesprechenpapageispanischrestaurantportugalzentrum
schweizkäsemilchmögenjahrhamsterenglandnachbarverkaufenlebentschechien
italienischarbeitenpferdbruderhundhaben

FRANCOUZSKÝ JAZYK

V učebnici na s. 49, pusťte si nahrávku k poslechu cv. 4 (najdeš na mailu
sestaci.perina@seznam.cz) a zaznamenejte si kdo ke komu mluví např. Pierre k
mamince
při druhém poslechu, zkuste zjistit, zda v dané větě tykáme či vykáme: Tu /
Vous.
Zamyslete se nad cvičením 4d- zda osobám, které jsou zde napsané
říkáme Vous nebo Tu,
cv. 4e- vymyslete otázky pro dané situace ( neznámá slovíčka vyhledej ve
slovníku).
cv. 5- otázky přetvořte z Tu na Vous a naopak. Tedy pokud se ptáme Tu vas au
lit? uděláme novou otázku Vous allez au lit?

