Materiály k samostudiu
Úterý 5. 5. 2020
Třída 6. D
MATEMATIKA
PS str. 179 test - poslat k opravě

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková
Děkuji moc za zaslání interaktivních listů, byla bych moc ráda, kdybyste se mi ozvali mailem,
abych vám mohla dát zpětnou vazbu a vy věděli, jak jste dopadli. Práce v pracovních sešitech
mi také můžete fotit a posílat ke kontrole.Mail znáte: jureckova.perina@seznam.cz
Děkuji všem, kdo tak činí.
Přirovnání
Pracovní sešity str. 75/ bod 5.5. – prostudovat
(u dvou- nebo víceslabičných přídavných jmen nepoužíváme při stupňování koncovky, ale
abychom si nezlomili jazyk, užíváme more:
Big – bigger
Ale: beautiful – more beautiful
Výjimkou jsou dvouslabičná přídavná jména zakončená na -y: friendly – friendlier
Tolik pravidlo ve zkratce.
Teď zkus praktikovat na cv. 59/5,6 v učebnici

Šulová
Online výuka na www.zoom.us
Téma: 2. stupeň přídavných jmen
Procvičování countable/ uncountable nouns (počitatelnost)
Michaela Šulová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: English 6.D Peřina
Time: May 5, 2020 09:00 AM Prague Bratislava
Zde je odkaz na meeting, tedy v úterý v 9.00 klikněte, nebo o chvilku dříve :-)
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73302456324?pwd=VFcvc0xSVHhLTXVYMWpHa3Q2SjBQQT09
Meeting ID: 733 0245 6324
Password(heslo): 6aKygP

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Zkontrolujme si hodiny ze včerejšího zadání:
15:00 Il est trois heures de l´après-midi. ( Pozor! Neříkáme quinze heures)
17:15 Il est cinq heures et quart de l´après-midi.
9:05 Il est neuf heures et cinq du matin.
6:45 Il est sept heures moins le quart du matin.
7:05 Il est sept heures cinq du matin.
22:00 Il est dix heures du soir.
19:55 Il est huit heures moins cinq du soir.
12:00 Il est midi.
16:30 Il est quatre heures et demie.
V pracovním sešitě na s. 27 udělej cv. 4, v tabulce hledáš číslovky, které jsou po stranách
Na s. 28 udělej cv. 1 (podle slovesných tvarů vyber vhodné zájmeno/podmět), cv. 2doplňuješ vhodný tvar určitého členu
Oprav si cvičení z učebnice na s. 36-37
Cv. 1: 1 La scène se passe le matin. 2 Chloé réveille Christina. 3 Chris se douche avant le
petit déjeuner. 4 Non, Paul ne prend pas de café au lait.
cv. 2: 1 Faux. Elle a sommeil. 2 Faux, Elle est en pleine forme. 3 Faux. Elle prend un café au
lait. 4 Faux. Elle est très contente.
Cv.3: 1 Hrůza! Ale ne! 2 Jsem vyčerpaný. 3 Je to pravda? 4 Pro zdůraznění dotazu 5 Rozumíš?
Cv. 4b: 1 Elle a français. 2 Elle n´a pas cours. 3 Elle a technologie. 4 Elle a entraînement de
volley. 5 Elle a maths. 6 Elle est à la cantine. 7 Elle n´a pas cours. 8 Elle a technologie.

RUSKÝ JAZYK
Datum – 5.května - „pjátoje mája“
5.lekce – bydlení

1. Rozhovor – str. 55/14 A v učebnici - přečtěte si rozhovor a podtrhněte tužkou názvy
pokojů. Trénujte čtení nahlas.
2. Učebnice – str. 55/14 C – Odpovězte na otázky – do sešitu
3. Poslech – www.forvo.com/languages-pronunciations/russkij
(správná výslovnost různých jazyků – ukázky s poslechem)

NĚMECKÝ JAZYK
Učebnice – 57/9 – procvičuj otázky: Was möchtest du trinken? Was möchten Sie trinken? –
podle obrázků
Klíč k řešení cvičení: PS: 37/5





Das ist eine Tasse Kaffee. Ich trinke eine Tasse Kaffee.
Das ist eine Dose Cola. Ich trinke eine Dose Cola.
Das ist eine Flasche Mineralwasser. Ich trinke eine Flasche Mineralwasser.
Das ist eine Tasse Tee. Ich trinke eine Tasse Tee.

