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MATEMATIKA
Viz příloha.

DĚJEPIS
Evropa a svět v 60. letech 20. století
1. Rok Afriky
-Který rok je označován jako "ROK AFRIKY"? Z jakého důvodu?
- Která evropská země byla největší koloniální mocností v Africe?

2. Berlínská zeď
Kritická situace v Německé demokratické republice měla být vyřešena stavbou absurdní zdi,
která na celá desetiletí rozdělila rodiny, přátele, celou zem.

https://www.slavne-dny.cz/episode/529622/den-kdy-padla-berlinska-zed-9-listopad
- Vyhledejte odpovědi a pošlete na: m.novotna.perina@seznam.cz
a) Proč byla zeď postavena?
b) Jak se s touto překážkou Berlíňané vyrovnávali?
c) Kdo v období PERESTROJKY vyzval Gorbačova, nejvyššího představitele SSSR, k
jejímu odstranění?
d) Ve kterém roce k tomu skutečně došlo?

A něco navíc:
Eingemauert! Die innerdeutsche Grenze.
https://amara.org/en/videos/2bQgNCv83aFP/en/569566/
s titulky v aj

ČESKÝ JAZYK (mluvnice)

1. uč. str. 75 – přečíst a zapsat do SŠ poučení
2. uč. str. 76/cv. 2, 3, 4, 5 a) b) do SŠ

RUSKÝ JAZYK
6.lekce – práce s textem – pokračování

Učebnice – str. 106 článek „Cтрахагент“ (pojišťovací agent) – přečtěte si 2.polovinu textu
od věty: „Игорь побежал на кухню“ do konce a přeložte ústně do češtiny.

Slovíčka k článku:

раковина – dřez (v kuchyni)
квартирная кража - krádež bytu
кепка – čepice (kšiltovka)

несчастный случай – nehoda
ужас – hrůza
ужасный – hrozný
люстра рухнула – lustr se utrhnul
уговорить -přesvědčit (někoho o něčem)

Procvičujte čtení textu nahlas se správným přízvukem.

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Novotná)
Berufe - Was passt wozu?/ Co k sobě patří?
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Berufe
/Berufe_2_if232700us

NĚMECKÝ JAZYK (pí. uč. Tenglerová)
Hötext:
1. EasyGerman 251 - Whatcanyoubuywith 5 Euro in Germany?
https://www.youtube.com/watch?v=GLtWfwn1MVw
- Co odpovídají tázaní nejčastěji?

2. Zjistěte: Werist: a) der Rabenvater? b) derAngsthase? c) der Bücherwurm?
d) dieNaschkatze? e) dieWasserratte? f) dieNachteule?
(Beispiel: WeristdieSchlafmütze? Die SchlafmützeisteinMensch, der vielschläft.)

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Dans ton livre, fais l´ excercise 1 a, c sur la page n. 10- Qu´ont- ils fait?
Nastudujte 1. žlutou tabulku na s. 11- Le passé composé zvratných sloves a zkuste si sloveso
s´amuser vyčasovat v minulosti v záporu do sešitu.

