
ČESKÝ JAZYK – 5. roč. – 15. 6. – 19. 6. 2020

- písemně: uč. str. 154 / cv. 7 a str. 159 / cv. 12 (poslat zpět ke kontrole do 21. 6.)

- ústně urči slovní druhy: uč. str. 153 / cv. 3 a str. 154 / cv. 4

- do školního sešitu zapsat (nebo vlepit) poznámky

Přímá řeč

- uvádí doslova, co někdo řekl nebo napsal

- přímou řečí někdo něco oznamuje, ptá se nebo rozkazuje....

- na konci přímé řeči píšeme: tečku, čárku, otazník nebo vykřičník

- bývá na začátku i na konci ohraničena uvozovkami, na jejím začátku píšeme velké písmeno

- bývá uvozena větou uvozovací, věta uvozovací může:

a) stát před přímou řečí (za větou uvozovací píšeme dvojtečku)

b) stát za přímou řečí ( za větou uvozovací píšeme tečku)

c) být do přímé řeči vložena (věta uvozovací seodděluje z obou stran čárkami)

- v uč. str. 156 - podívej se na příklady přímé řeči, všimni si, jak se píše

- ústně - str. 159 / cv. 9

- PS str. 71, 72



MATEMATIKA – 5. roč. – 15. 6. – 19. 6. 2020

- opakování

- PS str. 28, 29, 39

- dobrovolný úkol PS str. 38, 35 



PŘÍRODOVĚDA – 5. roč. – 15. 6. – 19. 6. 2020

- pracuj s učebnicí str. 72 - 77, do sešitu si můžeš vypsat stručné poznámky

- Jednoduché stroje

- Ochrana přírody a životního prostředí

- PS str. 42, 43, 44



DĚJEPIS – 6. roč. –   15  .   6  . –   19  .   6  . 2020  

- do sešitu zapiš (nebo vytiskni a vlep) poznámky

- přečíst v učebnici str. 127 - 129

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

- kmenové posuny ve 4. a 5. st.

- asijští kočovníci Hunové, germánské kmeny (Ostrogóti, Vizigóti, Vandalové)

- r. 375 - Hunové vyvrátili říši Ostrogótů a Vizigótů

- r. 410 - Vizigóti vyplenili Řím

- Hunové - náčelník Attila = "bič boží"

- r. 451 - bitva na Katalaunských polích - Římané Huny porazili

- r. 455 - germánští Vandalové vyplenili Řím

- kmeny Anglů a Sasů

ZÁNIK ŘÍŠE ZÁPADOŘÍMSKÉ

- vládli zde vojenští velitelé

- do armády najímáni Germáni

- Odoaker - r. 476 - sesadil z trůnu Romula Augusta

- pokládal se za germánského krále

- r. 476 = zánik říše západořímské, konec starověku, počátek středověku

Odpověz na otázky, pracuj s učebnicí, své odpovědi pošli zpět do 21. 6.

1. Kdy začalo stěhování národů, a které kmeny se na něm podílely?

2. Kdy vyplenili Řím Vizigóti a kdy Vandalové?

3. V čem zůstalo zachováno jméno Vandalů a Anglů?

4. Které dějinné období končí rokem 476, a které tímto rokem začíná?



NĚMECKÝ JAZYK – 8. roč. –   15  .   6  . –   19  .   6  . 2020  

- zopakuj si podle slovníčku veškerou slovní zásobu

- podívej se na další díly videa - Němčina s Němcem - 12., 13., 14. díl a snaž se zapamatovat si 

co nejvíce frází

https://www.youtube.com/watch?v=_dYjeWYmzIY

https://www.youtube.com/watch?v=CtmZ-muDN2c

https://www.youtube.com/watch?v=mENH3u9DSSs

Úkoly ke kontrole. Vypracované pošli zpět do 21.6.

I. Přiřaď výpovědi k SMS zprávám. Jedna výpověď se sem nehodí.

1) Hi Andrea, morgen schreibe ich eine Deutscharbeit, du musst mir helfen: Was heiβt "quatschen"?

Bastian

2) Hallo Sofie, bin im Einkaufszentrum, meine Mutter hat morgen Geburtstag. Hast du eine Idee? 

Boris

3) Stress im Eiscafé! Super Erdbeereis, aber im Geldbeutel ist nichts! Wer kommt und hilft? Mona /

Lisa

a) Sie möchten zahlen, aber sie haben kein Geld.

b) Er lernt Vokabeln.

c) Die Mutter macht eine Geburtstagsparty.

d) Er sucht ein Geschenk.

II. V restauraci. Doplň, co se hodí.

Was ................ es sein?

Ich möchte einen............................

Ich esse........................... Stück Kuchen.

Ich nehme ........................ Toast und ein.....................



III. Co řekneš, vyber správné odpovědi - správné jsou 2 odpovědi.

1. Du möchtest zahlen:

a) Ich möchte zahlen.

b) Ich darf zahlen.

c) Zahlen, bitte!

2. Du gibst Trinkgeld:

a) Stimmt so.

b) Ist OK so. Danke.

Wie viel Trinkgeld nehmen Sie?

IV. Doplň správně tvary slovesa dürfen nebo müssen.

Hallo Franzi, wie geht es dir? ................................ du morgens auch so früh 

aufstehen? .............................. du manchmal abends ausgehen? ..................................... die 

Jugendlichen in Österreich mit 15 Moped fahren? ................................ ihr nachmittags in die Schule

gehen? Ich ............................................ zu Hause viel helfen, aber ich ......................... auch viel 

machen! Schreib bald! Dein Leo




