
   
 

   
 

Materiály k samostudiu  

Pondělí 4.5.2020 

Třída 6.F 

Český jazyk 

Poznáš, o jaké písmenko se jedná? 

Já vážně nevím, jestli se ti bude líbit. Je totiž celé hranaté, samý roh a přímá čára, jedním 

tahem ho nenakreslíš. A představ si, vypadá jako hrábě! Ondřej Sekora ho dokonce nakreslil 

jako vylámaný hřebínek. Ale já ho mám stejně ráda. Nejvíc ze všech. A víš proč? Je totiž 

moje. Dostala jsem ho od maminky, když jsem se narodila. Stálo na začátku mého jména  

a stojí tam dodnes. Ale musím si ho dobře hlídat. Kdybych ho někde ztratila, bude ze mě 

liška.  

 

Kdo psal o svém písmenku? 

Vyber si též písmenko a zkus ho popsat. 

 

Matematika 

Převody jednotek objemu (duté míry)  

Výsledky z předchozí hodiny: 

1.  56,7 m³ 

2.  25 kvádrů (600: 24) 

3.  30 krychlí (V – krychle 1000 cm³ = 1 dm³; V – kvádru 30 dm³; 30: 1 = 30 kvádrů) 

4. stejné objemy 

(V – krychle 13 824 cm ³ a V kvádru 0,013 824 m³ nebo 13,824 dm³ nebo 13 824 cm³) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Výklad a zápis do školního sešitu:  

Jednotky objemu jsou také jednotky dutých měr - např. hl, l, dl, cl, ml  

 

 

Vypracuj do školního sešitu: 

1. Převeď dané převody 

2 dl = ______ l                                                   400 ml = ______ cl 

1,5 l = ______ cl                                                300 dl = ______   l 

15 hl = ______ l                                                 6 000 l = ______ hl 

500 ml = ______ l                                              0,8 dl = ______ cl 

0,5 hl = ______ l                                                2,6 l = ______ ml 

 

2. Doplň jednotky: 

3,5 dl = 35 ___                                                   120 l = 1 200 ___ 

0,8 l = 0,000 ___                                                2 000 ml = 20 ___ 

4,5 hl = 450 ___                                                 9 ml = 0,09 ___ 

5 600 ml = 56 ___                                              0,06 hl = 6 ___ 

15 000 ml = 15 ___                                            5 hl 7 l = 507 ___ 
 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Anglický jazyk 

Listening time – revision on grammar Present Simple versus Present Continuous 

(přít.čas prostý a přít.čas průběhový) 

Click on this link and fill out the empty space acording to the listening 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pres

ent_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs._Present_Continuous_-

_Video_oj27338qg 

Don't forget to listen several times (two times, three times – as you need) 

At the end click on the FINISH button and check your answers 

 

Německý jazyk 

PS: 40/11 - vytvoř vhodné otázky 

Klíč k řešení cvičení: PS: 39/8 

• möchten 

• möchte 

• möchtest 

• möchte 

• möchtest 
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Francouzský jazyk 

Překlad – pokus se věty přeložit tak, abys nepoužíval vůbec internet. Pokud Ti slovní zásoba 

chybí v hlavě, najdi si ji v sešitě, případně v učebnici 

• Moje maminka je krásná žena. 

• Můj tatínek hraje na kytaru 

• Vstávám ráno v sedm hodin a dvacet minut 

• Jak se jmenuješ? 

• Můj kamarád hraje fotbal. 

• Jsem Češka a bydlím v Praze 

• Johny Depp je americký herec. 

• Začínám mluvit francouzsky velmi dobře. 

• My večeříme v 19 hodin. 

• Strýc se sprchuje. 

• Proč nejíš? (jíst = manger) 

• Moje kočka se jmenuje Patrick. 

 

Oprava počítání: 

  35 + 12 = 47 

• Trente-cinq plus douze égale quarante-sept 

  14 + 80 = 94 

• Quatorze plus quatre-vingt est quatre-vingt-quatorze 

  99 – 42 = 57 

• Quatre-vingt-dix-neuf moins quarante-deux égale cinquante-sept 

  53 – 39 = 14 

• Cinquante-trois moins trente-neuf est quatorze 

  31 + 29 = 60 

• Trente et un plus vingt-neuf est soixante 

  100 – 2 = 98 

• Cent moins deux égale quatre-vingt-dix-huit 

 


