Materiály k samostudiu
Pátek 15.5. 2020
Třída 6. D
ČESKÝ JAZYK
Reklama
1. Zeptej se doma, zjisti si na internetu), co znamenají následující pojmy. Už jsi je někde
zaregistroval(a)? Napiš si je do sešitu pod nadpis Reklama
INZERCE – SPONSORED – PRODUCT PLACEMENT – PR ČLÁNEK – KAMPAŇ
Do sešitu si napiš v celých větách pouze správné odpovědi.
2. Zkus odvodit, v jakém období se reklamě nejvíc daří?
a) o Vánocích
b) o prázdninách
c) v lednu
3. Která z následující tvrzení jsou pravdivá? Může být více správných odpovědí.




Reklama především nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými
mravy.
Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo
majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.
Nesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zákonem zakázané.

4. Některé reklamy jsou natolik propracované, že působí jako kvalitní krátký film. Velmi známá je
například vánoční reklama obchodního domu John Lewis Christmas advert 2016. Pusť si ji. Youtube

MATEMATIKA
PS str. 199 A - 9. A - 10

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Přeložte následující slovesné tvary:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Já vstávám.
Ty snídáš.
Ona jde do školy.
On obědvá.
Vracíme se domů.
My se ukládáme ke spánku.
Vy vstáváte.
Oni začínají výuku.
Ony se sprchují.

V pracovním sešitě na s. 29 udělejte cvičení 5 (Věty dejte do množného čísla, např. Máš
hodinky? -Máte hodinky? Vždy upravujete podmět a sloveso)
Pozor v pondělí bude opět online hodina od 11:00, přihlaste se na odkaze:
https://us04web.zoom.us/j/72541710446?pwd=WGg4NWRxV0w2RXpOTUt6bzlpTjkxZz09
Meeting ID: 725 4171 0446
Password: 6PnxhT
Téma hodiny: opravíme si věty z dnešní hodiny. Slovesná vazba être en train de.

RUSKÝ JAZYK
Procvičování vazby „u meňa jesť, u těbja jesť“
 pracovní sešit – str. 64/18 – doplňovací cvičení (viz učebnice str. 53)
 pracovní sešit str. 65/20 – utvořte 6 vět a napište do sešitu
Poslech – výukové video – www.eralash.ru/video/vaza

NĚMECKÝ JAZYK
opakování – vykání/tykání – v otázce – jak se máš?/jak se máte?
-

doplň otázku:
……………………………………………………….
Odpověď: Danke, gut. Und dir?
doplň otázku:
……………………………………………………….
Odpověď: Leider geht es mir nicht so gut, Frau Kurz.

ZEMĚPIS
Do sešitu:
Co se ukrývá na dně oceánu?
Zajímavé informace si doplňte z filmu na:
https://www.youtube.com/watch?v=Z7_brw4oa7M

PŘÍRODOPIS
ŘASY – STÉLKATÉ ROSTLINY – uč. str. 78 – 80
- Pročíst text v učebnici na straně 78 – 80.
- Na základě přečteného textu (ve spolupráci s učebnicí) doplnit následující text. Text
opište/vytiskněte a nalepte do sešitu pod nadpis „ŘASY – STÉLKATÉ ROSTLINY“, bude Vám
sloužit jako zápis. (Můžete využít pojmy z nabídky: zelenivka, krásnoočko, šroubatka, stélka,
pláštěnka, váleč, křemičitou schránkou, rozsivky, žabí vlas, stonek, hnědé, červené, listy,
chaluhy, ruduchy, topivo, zrněnka.)
1) Tělo řas nazýváme …………………………………….., jedná se o rostlinné tělo, které není rozlišeno
na kořen, ………………………………………… a ……………………………………………
2) Řasy, které mají kromě chlorofylu i červené barvivo nazýváme …………………………………. řasy
neboli (………………………………………….).
3) Mezi řasy obsahující hnědé barvivo patří: a) ……………………………… řasy (……………………………),
využívané jako krmivo, ……………………………………., zdroj jodu a b)……………………………………,
jejichž tělo je kryté ……………………………………………… …………………………………………….
4) Mezi ZELENÉ řasy patří ……………………………………………., žije na borce stromů a skalách, dále
………………………………………….. – rychle se množí, pěstuje se uměle. ……………………………………. se
pohybuje pomocí 2 bičíků. …………………………………… koulivý – tvořen kolonií zelených řas,
připomíná mnohobuněčný organismus. Sladké vody a akvária obývá …………………………………..
………………………………………. má šroubovitý chloroplast v každé buňce. Řasou, řadící se i mezi
prvoky s bičíkem je ……………………………………
- Z učebnice na str. 80 vyhledejte a vypište do sešitu, jaký mají řasy význam (min. 2 příklady).

