
Materiály k samostudiu 

Pondělí 8. června 

VI.E 

Francouzský jazyk 

Compréhension orale = porozumění mluvenému slovu 

 Na stránkách liveworksheets najdeš pod tímto odkazem písničku Quand je vais à l’école 

 https://www.liveworksheets.com/ud6511zo 

 

Nejprve se podívej na slovíčka ve druhém cvičení – vyhledej si a zapiš do slovníčku ta, která 

neznáš 

Potřebovat budeš také určení místa 

 Devant = před 

 Derrière = za 

 Proche = blízko 

Při prvním poslouchání písničky máš ve druhém cvičení označit všechna slova, která v textu 

zazněla 

Ve třetím cvičení vybíráš odpovědi Ano x Ne k daným otázkám (prier znamená modlit se) 

Poté si pusť písničku znovu a doplň chybějící slovíčka do vět ve cvičení 4 

Do posledního cvičení máš napsat, kudy jdeš do školy ty 

Nezapomeň práci zase odeslat do mé schránky 😊 

 

Německý jazyk  

Test z Modulu 2 – Teste dein Deutsch 

 

Učebnice str.85 – modrý list – napište test čitelně na list A4, ve cvičení 6 – doplňte do 

vět slova z rámečku pod textem, u každého čísla máte dvě varianty – vyberte tu 

správnou. 

Test oskenujte (vyfoťte) a pošlete na email: machova.perina@seznam.cz 

 

Matematika 

https://www.liveworksheets.com/ud6511zo
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Opakování (násobek, dělení desetinných čísel) 

10. 

 

Urči nejmenší společný násobek daných dvojic: 
n (6,9)         n (6, 8)         n (6,4)         n (15, 20) 
Urči součet všech čtyř tvých násobků. 

S ꟷ 114 
H ꟷ 132 
I ꟷ 150 
B ꟷ 426 
A ꟷ 12 

11. 

 

Vyděl desetinná číslo (končíš dělením po sepsání číslice 9: 
226,89 : 3,7  
Urči výši zbytku tohoto příkladu. 

Z ꟷ 0,3 
M ꟷ 5 
I ꟷ 0,04 
J ꟷ 0,08 
E ꟷ 0,006 

  
Nakresli libovolné africké zvíře na PC v programu Malování 

 

Tvým úkolem je pouze zaslat vzniklé slovní pojení (čteno pozpátku) 

a vlastní obrázek zvířete typického pro světadíl Afrika na email:  

timkova.perina@seznam.cz 

 

Dějepis   

 Krize republiky II 

o Pokračování výpisků – strany 102 a 103 

 Projít si online procvičování : Římská republika, učebnice str. 104 

Český jazyk   

Pokračování z minulé hodiny 

 Přívlastková 

 ptáme se: Jaký? Který? Čí? 

 spojovací výraz: kdo, který, jenž, že, kde, kdy, jak, aby, co, čí, jaký, kudy, 

kam, zda 

 

Doplňková 

 ptáme se: Jak? 

 spojovací výraz: jak, jako 
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Příslovečná místní  

 ptáme se: Kde? Kam? Kudy? Odkud? 

 spojovací výraz: kde, kam, kudy 

 

Příslovečná časová 

 ptáme se: Kdy? Odkdy? Jak dlouho? Jak často? 

 spojovací výraz: jakmile, když, až, dokud, dříve, než, zatímco 

 

Příslovečná způsobová 

 ptáme se: Jak? Jakým způsobem? 

 spojovací výraz: jak, že, pokud, aby, čím – tím, tak – jak, tak – že 

 

Příslovečná měrová 

 ptáme se: Do jaké míry? 

 spojovací výraz: až, co, že 

 

Příslovečná příčinná 

 ptáme se: Proč? Z jaké příčiny? 

 spojovací výraz: protože, poněvadž, že, jelikož 

 

Příslovečná účelová 

 ptáme se: Za jakým účelem? 

 spojovací výraz: abychom, aby, abyste, ať 

 

Příslovečná podmínková 



 ptáme se: Kdy? Za jaké podmínky? 

 spojovací výraz: jestliže, koncovka –li, když, kdyby 

 

Příslovečná přípustková 

 ptáme se: I když? 

spojovací výraz: třebaže, přestože, i kdyby 


