Materiály k samostudiu
Pondělí 6.4.2020
Třída 6.F
Český jazyk
Podívejte se do sešitu, jaké známe PU.
Doplňte ke slovům PU místa, času, způsobu, příčiny a podmínky, příp. celou větou.
Sportoval Jedla Šel Vrátil se Pracovala Zastavila se Odletěl Dívala se Psal -

Matematika
Opakujeme – Dělení desetinných čísel (děl do té doby, dokud můžeš sepisovat dané číslice)
Písemně vypracuj do školního sešitu (i se zkouškami)
36,8547 : 0,36 =
125,82 : 7,8 =
4,25834 : 0,054 =

Anglický jazyk
Oprava cvičení z 18/3 – kontrola a oprava – gramatika
Find the mistakes/najdi chyby:
1) He play football every day. He plays......
2) Are he skating? Is he.......
3) Does I watch TV? Do I watch....
4) You studies a lot. You study.....
5) He is paint now. He is painting........
6) I'm driveing my car. I am driving......
7) They are wining the match. They win....
8) I buying the book. I am buying...........
9) You are fliing. You are flying.....
10) We are swim in the pond. We swim.......
11) She dance every Thursday. She dances........
12) Do you using computer now? Do you use.....
13) They isn't eating. They aren't eating.........
14) You cleans teeth every morning. You clean.........

Práce s článkem – uč. str 50/1a – do sešitu seřadit a vypsat ve správném pořadí obrázky

uč.50/1a
g,g,f,a,e,c

Německý jazyk
Opakování otázky – jak se Vám/jak se ti daří? – PS – 36/1,2

Francouzský jazyk
•
•
•

Učebnice, strana 41, cv. 1 – do sešitu (celé věty)
o Pozor na správné časování – je ME lave, tu TE laves, il SE lave etc.
Pracovní sešit – str. 27, cv. 3
https://www.liveworksheets.com/dc31454ak - odkaz na pracovní list na tázací
zájmena, prosím vyplnit a poslat, jak se vám dařilo – po vyplnění se vám objeví
možnosti check answer nebo send to my teacher – a vy mi to pošlete, emailová adresa
kuprova.perina@seznam.cz, hned poté se vám i zobrazí správné řešení, nebojte,
známkovat nebudu, ale chci se pokochat, jak vám to jde

