
Materiály k samostudiu  

Pátek 5.6.2020 

Třída 6.F 

 

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 

 

Translate (přelož, napiš věty a doplň pravdivě vhodné slovo – použijete 3.stupeň, např. the 

biggest, the oldest, most expensive.........................): 

Např. 

Jana je nemladší osobou ve třídě.  Jana is the youngest person in our class. 

 

…....................... je nejstarší osobou v rodině. 

 

…....................... je nejznámějším (famous) sportovcem v naší zemi. 

 

…...................... je největší město v naší zemi. 

 

….......................je nejvyšší hora v naší zemi. 

 

…......................je nejdražší obchod v našem městě. 

 

…......................je nejjednodušší předmět v našem rozvrhu (in our timetable). 

 

 

 

 

 

 



Přelož a stupňuj (2.i 3.stupeň) následující přídavná jména (do sešitu gramatiky): 

Např.hot (horký)............................hotter...............................the hottest 

 

Intelligent                                                  wrong 

Expensive                                                  short 

Lazy                                                          clean 

Small                                                         slow 

Old                                                            noisy 

 

Německý jazyk 

PS: 44/11 – na sloveso mögen a PS: 42/4 na 4.pád neurčitého členu – vysvětlím: mužský 

rod – EINEN/ženský rod – EINE/střední rod – EIN plus ještě cvičení na 4.pád 

neurčitého členu – PS: 42/5 

Klíč k řešení cvičení: PS: 43/9 

•Ich mag keine Goldfische, aber ich mag Hamster. 

•Ich mag keine Papageien, aber ich mag Kanarienvögel. 

•Ich mag keine Kühe, aber ich mag Pferde. 

•Ich mag keine Mäuse, aber ich mag Kaninchen. 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Dějepis 

- Doplnit a přepsat tabulku ze cvičení 13 v pracovním sešitě na straně 54 – 

příčina/průběh a výsledek punské války 

- Vypsat výpisky o tématu Ovládnutí Makedonie a Řecka, učebnice, strana 99 

- Prozkoumat mapu ve cvičení 14 (PS str. 54) – dokážete najít území, která Řím získal? 

 

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

