
Materiály k samostudiu 

Úterý 17.3. 2020 

Třída 6. B 

ČESKÝ JAZYK 

Čítanka str. 207 – přepsat do sešitu literatury – dobrodružná próza Přečíst str. 82 – 86 (Karel 
May: Souboj) a do sešitu literatury napsat odpovědi na tyto otázky. 

1. Příběh je vyprávěn v ich-formě nebo er-formě? 

2. Jak se jmenuje náčelník Apačů? 

3. Jak se jmenuje syn náčelníka Apačů? 

4. Kdo zachránil život Samu Howkensovi? 

5. K čemu se musel vítěz dostat jako první? 

MATEMATIKA  

Pracovní sešit strana 170 A – 4. , A – 5. 

ANGLICKÝ JAZYK  

Paštová:  uč. str 48 cv 2, odpověz true, false, prac. seš. str. 38, použij slovník a vypracuj cv 1. 
Jurečková: Uč. str. 54/4 – nepiš do knihy, ale najdi 8 potravin a napiš je do škol. Sešitu + 
slovní zásoba 4D – George´s Apple Crumble v prac. Sešitech str 78 – opsat do slovníčků a 
naučit (pokud si nejsi jistý/á správnou výslovností, zadej si slovíčka např. do slovníku na 
Seznamu a výslovnost si pusť) Přečíst si recept a do šk. sešitu napsat správné pořadí obrázků 
ve cv. 1 

NĚMECKÝ JAZYK  

1. Klett online cvičení jako v pondělí, výběr kapitoly: 2. Das ist meine Familie. Nezapomeňte 
si vygenerovat všechny typy cvičení a zadat vyhodnocení pro kontrolu! 

2. Podle pracovního sešitu str. 59 si k zapsaným podstatným jménům - die Tiere - tvary 
množného čísla a naučte se je, i množné číslo Google přečte správně :)). 

RUSKÝ JAZYK  

 1) Jméno po otci – „otčestvo“ – viz PS – str. 47 (bublina) 2) Prac.seš. str. 46 -47/6 (přečíst si 
jména a otčestva na str. 46 a podle tabulky doplnit věty na str. 47)3) Opakovat názvy 
povolání – slovíčka na str. 47 v učebnici 



FRANCOUZSKÝ JAZYK  

 PS s. 22 cv. 1- Podívej se do rámečku se slovíčky a vyhledej 4 sporty a) které se praktikují na 

čerstvém vzduchu, b) vevnitř, c) individuálně, d) ve družstvu 

cv. 2, 3- Které sporty můžeš na těchto místech dělat 
do sešitu si opiš 2. a 3. fialovou tabulku sloveso faire + předložka de 
sloveso jouer + předložka à 

 

 


