MATERIÁLY k samostudiu
ÚTERÝ 23. 6. 2020
Třída 6. B

MATEMATIKA
PS str. 210 A - 11.

ČESKÝ JAZYK
Čítanka str. 184 – 189, přečti si ukázku z knihy Harry Potter a Kámen mudrců
(Škola čar a kouzel) a do sešitu literatury odpověz na tyto otázky:
1. Jak se jmenoval Harryho bratranec?
2. Kde v domě spal Harry?
3. Jak se jmenovali strýc a teta?
4. Kdo řekl Harrymu, že jeho rodiče byli čarodějové?
5. Jak se jmenovala zástupkyně ředitele ve Škole čar a kouzel v Bradavicích

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
Auf Wiedersehen! https://learngerman.dw.com/en/in-europa/l-37328492

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

ANGLICKÝ JAZYK
Paštová: V prac. sešitu si přečti tabulku 6.5 na str 72 : Adjectives and adverbs
/příslovce/. tabulku opiš do sešitu. Vypracuj str. 78 cv. 1 z učebnice Adjective +
Adverb. Prosím všechny žáky, aby si nechali pracovní sešit do příštího školního
roku, protože v září budeme vše opakovat a doplníme zbývající cvičení.
Jurečková: Pracovní sešity str. 59 – sloveso have to – celá strana (kromě cv. 6
+ slovní zásoba 6D v pracovních sešitech str. 79 – The Lost Penguin
PS strana 73 / bod 6.10 – Suggestions + pracovní sešity str. 60/2,3, 61/4,5

