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Pondělí 8. 6. 2020 

Třída 6C 

 

ČESKÝ  JAZYK 

V červnu nás bude čekat fantazy literatura, pro kterou je typický výskyt nadpřirozených bytostí, 

neexistujících zemí a míst. Přečti se z čítanky str. 176-178 ukázku z knihy Cesta pana Kaňky nazvanou 

Báchorsko a odpověz na tyto otázky: 

1. Jak se jmenovalo hlavní město Báchorska? 

2. Jakou zvláštnost měl báchorský jazyk?¨ 

3. Co měl  Báchorkáři rádi? 

4. Jak vypadal Lkáš Hberts? 

5. Co dostával nejoblíbenější autor pohádek? 

MATEMATIKA 

Obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání 

① Narýsuj obraz krychle s hranou a = 6 cm. 

②Narýsuj obraz kvádru s hranami a = 5 cm, b = 6 cm, c = 8 cm. 
  

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina M. Němcové – začínáme poslední lekci letošního školního roku. Podívej se na slovní zásobu 

6. lekce v pracovním sešitě na str. 79 Entertainment; učebnice str. 68/cv. 1 – pokus se přiřadit ke 

každému televiznímu pořadu odpovídající pořad z české televize (př. a cartoon – Little Mole – 

Krteček,…), cv. 3 – přečti so rozhovor a následně do školního sešitu napiš odpovědi, které jsi 

z rozhovoru získal, na otázky ze cv. 2) 

Skupina Y. Paštové - V učebnici na str. 63 spoj ve cv 5B fráze. Porovnáváme as....as /tak jako/. Např. 

as heavy as lead - tak těžký jako olovo. Pokus se spojit výrazy, napiš do sešitu a pošli mi ke kontrole 

na mail. pastova.perina@seznam.cz 

ZEMĚPIS 

Do sešitu:  

Přírodní základ krajiny (učebnice str. 93 – 95  

Přečtěte si a nastudujte text, vypište si podstatné informace. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Guten Morgen!  

1. Zapište do školního sešitu: 



 Woher kommt Pablo Picasso? = Wo kommt Pablo Picasso her?(naše učebnice používá první 

variantu!!!) a doplňte odpověď: 

 Pablo Picasso kommt aus ............ . - podle vzoru odpovězte písemně do šk. sešitu:  

Albert Einstein, John Lennon, Napoleon, Sokratés, Caesar, Arnold Schwarzenegger, Cristiano Ronaldo, 

Madeleine Albrightová, Jan Pavel II., Roger Federer und Samed Yesil? /pozor na: aus der Türkei, aus 

der Schweiz/- ptejte se Googlu, rodičů...  

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – popis domu a bytu 

 

Pracovní list: 

 

https://ru.islcollective.com/russkii-rki-rabochie-listy/leksika/dom-i-kvartira/15636  

 

1. Pokud máte možnost, pracovní list vytiskněte. Najděte neznámé výrazy z rámečků  ve 
slovníku a zapište si je do slovníčku. 

 

2. Nakreslete si do sešitu tabulku – 4 sloupce s nadpisy názvů místností: 
           „spaľnaja komnata“ (ložnice)/ „vannaja komnata“ (koupelna)/  

           „gostinaja komnata“  (obývák)/ „kuchňa“ (kuchyň) a do každého sloupce napište názvy   

            nábytku, který tam patří.           
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