Materiály k samostudiu
Pondělí 15.6.2020
Třída 6.F
Český jazyk
Uč. str. 89/2,3

Matematika
Dělitelnost čísel
Pracujeme s internetem – „Slavní Češi“
Zjisti si
a) rok narození Karla Čapka
b) rok udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi
c) rok sňatku Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským
d) rok upálení Jana Husa
Tvým úkolem je u těchto čtyř letopočtů uvést, kterými čísly od 1 do 10 a 25 jsou dělitelné
(znaky dělitelnosti).

Anglický jazyk
Zopakujte si všechny časy (přít.čas prostý – Present Simple, přít.čas průběhový – Present
Continuous, minulý čas – Past Simple)
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)
/Verb_tenses/Present_simple_-_present_continuous_-_past_simple_kh34742ki

Pošlete mi výsledek tohoto cvičení (foto) na email bajusova.perina@seznam.cz, jak jste
dopadli.

Poslechněte si píseň (viz odkaz), doplňte chybějící slova (slovíčka, která neznáte, si
vyhledejte ve slovníku a můžete si vypsat):
https://www.liveworksheets.com/uj606794me

Německý jazyk
Zájmenná příslovce – WOHER? – odkud? - Při odpovědi na otázku „Woher kommen
Sie/kommst du?“ používáme předložku AUS – z, např. Ich komme aus Polen, aus
Deutschland, ale – aus der Schweiz, aus der Slowakei
-stránka v učebnici – 70 dole – gramatika a stránka v učebnici 84 nahoře
-Tato předložka se v němčině pojí se 3. pádem, proto je u názvů rodu ženského člen der,
je to 3. pád určitého členu die. U zeměpisných názvů rodu středního se po předložce
AUS člen určitý nepoužívá (aus Enland).
-Celkové skloňování členu určitého a neurčitého se budeme učit později!
-Zkusit si novou gramatiku na cvičeních: PS: 48/1, PS: 49/3,4 a PS: 53/11 – doplnit otázky
Klíč k řešení cvičení: PS: 44/10
•Magst/mag
•Mag
•Mag
•Mag/mag
•Mag/mag

Francouzský jazyk
Překlad (nezapomeňte poslat ke kontrole):
Chci hrát fotbal.
Nesnáším vajíčka.
Ráda čtu knihy. (číst = lire)
Mohla bych jet autem?
Musím nosit košile.
Nemám ráda psaní domácích úkolů. (Nerada píšu úkoly)
Chci být doma.
Ta tužka je modrá.
Nosím zelené boty.
Vstávám v 7:30, dávám si snídani, oblékám se, umývám se a v 8:30 odcházím
do školy.

