Materiály k samostudiu
Úterý 16. 6. 2020
Třída 6. D
MATEMATIKA
PS str. 208 A - 3, A - 4

ANGLICKÝ JAZYK
Jurečková
online lekce 10:00
Slovní zásoba 6B – At the Movies – prac. sešity str. 79
+ přečíst text a odpovědět na otázky podle textu – uč. Str. 70/2 + 71/3

Šulová
online lekce 10:00
V učebnici na s. 72 nastudujte slovíčka u cv. 1, přečtěte si fotoromán a odpovězte na otázky
u cv. 2. na s. 73 doplňte tabulku u cv. 3
nastuduj "have to" v PS na s. 73 kapitola 6.6-6.9
V pracovním sešitě na s. 56 doplň cvičení 2
Slovní zásoba Unit 6 B - At the movies

FRANCOUZSKÝ JAZYK
zopakujte si zvířátka v online cvičení:
https://www.liveworksheets.com/…2ne
obrázek vždy připojte ke správnému slovíčku, nová slovíčka vyhledejte ve slovníčku
V pracovním sešitě Slovníček- vyhledejte Unité 4- Entraine-toi a zapište si nová slovíčka
týkající se města
Na s. 50 v učebnici si přečti textík u cv. 1, který popisuje Náměstí Jules- Fery, prohlídni si
obrázek města

RUSKÝ JAZYK
6.lekce – opakování a procvičování probrané látky

1.
2.
3.
4.

Písanka str. 53/10 – přepište 6 vět na straně 53 a 4 věty na straně 54
Pracovní sešit str. 76/14 – popis fotografie
Pracovní sešit str. 76/15 – popis obrázků – názvy zvířat
Výuková videa – www.eralash.ru

NĚMECKÝ JAZYK
Vazba „spricht man“ - procvičování – učebnice str. 72/7 – otázky a odpovědi (napište do
sešitu) - „Sprichst du Deutsch?“ - Mluvíš německy?
- Ja/ nein /sehr gut/gut/nicht sehr gut/ein wenig
- Ano/ne/velmi dobře/dobře/ne moc dobře/trochu
Dále – učebnice – 72/8 – ptejte se a odpovídejte podle příkladu
Zhlédnout videa na www.youtube.com – Super.Easy.German – Basic Conversation Phrases 1.
- Introduce yourself in German
Klíč k řešení cvičení: PS: 48/1






Singe kommt aus der Türkei.
Alice kommt aus den USA.
John kommt aus England.
Marek kommt aus Tschechien.
Klaus kommt aus Deutschland.

Klíč k řešení cvičení: PS: 48/2







Nein, sie spricht Griechisch.
Sie kommt aus den USA.
Er spricht Tschechisch.
Nein, er kommt aus Deutschland.
Sie kommt aus der Türkei.
Ja, er spricht Englisch.

Výchova ke zdraví
Milé děti, neprobrali jsme některá důležitá témata Výchovy ke zdraví, proto prosím, děti,
které nyní nechodíte do školy, prostudujte následující:

Zneužívání návykových látek
Přečtěte si v učebnici s. 132 a nastudujte negativní vlivy kouření a nikotinu na lidské tělo na
s. 133
Přečtěte si o alkoholismu na s. 134 a prostudujte negativní účinky alkoholu na lidské tělo na
obrázku na s. 135
Do sešitu zapište:
Návykové látky
Závislost = stav vyvolaný častým užíváním drog
Tabák- obsahuje látku nikotin, nikotin a dehet jsou nejjedovatější chemikálie v cigaretovém
kouři
Pasivní kouření- spočívá v dýchání kouře, které produkují jiné kouřící osoby
Důsledky kouření: rakovina plic, ucpávání tepen (vypište další ze s. 132 v učebnici)
Způsoby odmítání drogy:
1)
2)
3)
4)

Důrazně NE
NE, NE, NE a NE (gramofonová deska)
Na nabídku vůbec nereagujeme- děláme hluchého
Odmítnutí gestem

Důležité je vždy odmítnout a nezačínat!
Dále nezapisovat, stačí přečíst:
Drogy- lehké
-tvrdé
Způsobují duševní změny (pocit štěstí), tělesné změny, velmi negativní vliv na zdraví,
způsobují závislost a pro získání drog lidé pak často kradou a někdy i hůře
Závislost- stav touhy po droze
Abstinenční příznaky: tloustnutí, nervozita
Pozor závislost může vznikat nejen na nebezpečných látkách ale např. také na počítačových
hrách, hodiny strávené u počítače Ti mohou přinést: problémy ve škole, ztrátu kamarádů,
obezitu/podvýživu, bolesti zad, zápěstí a očí, problémy se spánkem, únavu, frustraci

