
Materiály k samostudiu 

Pátek 5. června 

VI.E 

Francouzský jazyk 

Peppa pig – Au supermarché 

 https://www.youtube.com/watch?v=s63adSjywus 

 Regardez, écoutez et puis répondez aux questions avec les phrases entières 

  Pozorujte, poslouchejte a poté odpovězte na otázky celými větami 

 Qu’est ce que la famille de Peppa achète au supermarché? 

  Co Pepova rodina nakupuje v supermarketu? 

 Quelle fruits ont-ils dans le magasin? 

  Jaké ovoce v obchodě mají? 

 Où est assis George? 

  Kde je posazen George? 

 Qui veut acheter le gâteau chocolat? 

  Kdo chce koupit čokoládový dort? 

 Combien de tomates la famille achète-t-elle? 

  Kolik rajčat rodina kupuje? 

 

  Nezapomeňte odpovědi (opakuji, celou větou) poslat 😊 

 

Německý jazyk 

Modul 2, Lektion 4 – miniprojekt 

 

Mein Zimmer – popis pokoje 

 

Popište svůj pokoj, jako vzor můžete použít popis pokoje Annette (viz úkol z 3.6.). 

https://www.youtube.com/watch?v=s63adSjywus


Napište, zda je pokoj velký nebo malý, jaký je tam nábytek, co děláte ve svém pokoji 

(např. píšu úkoly, čtu,poslouchám hudbu, hraji na kytaru, hraji počítačové hry, 

telefonuji s kamarády atd.). 

Popis oskenujte (vyfoťte)  a pošlete na email (nebo rovnou napište do emailu) na 

adresu: 

machova.perina@seznam.cz 

 

Český jazyk 

Nadpis 

Výtah 

 Stručný druh záznamu z určitého textu 

 Zachycuje hlavní myšlenky textu (odborného) 
o Může zachycovat i myšlenku celé knihy, ale formou souvislého textu 

 Zachycuje stavbu textu 

 Jedná se o přehlednou a jednoduchou větnou stavbu 

 Stručnost a věcnost 

 Uvádí se vždy 
o zdroj čerpání  
o citace 
o autor 
o rok vydání 
o část, kapitola 

 Vhodné při studiu, zachycení čtenářského deníku, příprava proslovu 

 Důležité !! Od výpisku se liší v tom, že zachycuje hlavní myšlenky, ale i 

stavbu textu 

 

Anglický jazyk 

 Practicing – Superlative and comparative 

  Ex. Book page 51 (ex. 3, 4, 5) 

 Writing – AS…AS 

  Text book page 63 Ex. 5b 

  Match the adjectives to the nouns to make phrases 

   Přiřaď přídavná jména k podstatným jménům a vytvoř tak fráze 

  Choose 5 of them and write 5 sentences. 

   Vyber si 5 z těchto spojení a napiš 5 vět, ve kterých je použiješ.  

mailto:machova.perina@seznam.cz


   Ex. Jana’s bag is as heavy as lead. 

    Janina taška je tak těžká jako olovo 

 


