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Matematika 

Nejmenší společný násobek n (x, y) 

Hledáš nejmenší číslo, které je v násobilce obou čísel. 

n (4, 5) = 

n (3, 4) = 

n (5, 6) = 

n (4, 6) = 

n (6, 3) = 

n (3, 9) = 

n (6, 2) = 

n (8, 12) = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

 

Oprava a kontrola z 5/6: 

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. …..is the oldest person in family. 

…....................... je nejznámějším (famous) sportovcem v naší zemi. ….is the most famous 

sportsman in our country. 

…...................... je největší město v naší zemi. Prague is the biggest town in our country. 

….......................je nejvyšší hora v naší zemi. Sněžka is the highest mountain in our country. 

…......................je nejdražší obchod v našem městě......is the most expensive shop in our town. 

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

easiest subject in our timetable. 

 

 

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

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

 

intelligent (inteligentní) – more intelligent – the most intelligent 

wrong (špatný) – wronger – the wrongest 

expensive (drahý) – more expensive – the most expensive 

short (krátký) – shorter - shortest 

lazy (líný) – lazier – the laziest 

clean(čistý) – cleaner – the cleanest 

small (malý) – smaller – the smallest 

slow (pomalý) – slower – the slowest 

old (starý) – older – the oldest 

noisy (hlučný) – noisier – the noisiest 



 

Německý jazyk 

 

Nová lekce – L4/M2 – nová slovíčka naučit se nazpaměť – pustit si výslovnost na 

translatoru – PS: 61 – 64, průběžně se je učit! 

-Plus nová gramatika: přítomný čas slovesa sprechen - mluvit 

-Vyčasovat si ho: ve všech osobách – nezapomenout na koncovky a na změnu kmene ve 

druhé a třetí osobě j.č. 

-Ich spreche 

-Du sprichst 

-Er, sie, es spricht 

-Wir sprechen 

-Ihr sprecht 

-Sie, sie sprechen 

-PS: 50/7  na sloveso sprechen 

-Nová gramatika: Vazba „spricht man“ – mluví se (říká se) - učebnice str. 72 nahoře 

plus stránka učebnice 81 – NEOSOBNÍ ZÁJMENO MAN – přečíst – toto zájmeno se 

používá ve funkci všeobecného podmětu v případě, kdy nevíme, kdo je nositelem děje, 

vždy to musí být člověk/lidé – je ve 3.osobě jednotného čísla. V češtině odpovídá 

překladu zájmena man – zvratná konstukce – říká se/mluví se 

-PS: 51/8 a PS: 50/6 

Klíč k řešení cvičení: PS: 42/5 

•einen 

•eine 

•ein/ einen 

•einen 

•eine/ein 

 

 



Francouzský jazyk 

Formez les phrases en utilisant les mots donnés et vos propres mots. 

Utvořte věty za použití daných slov a slov vlastních: použijte slova, která jsou zadaná a větu 

doplňte o další slova dle vlastního výběru. Nezapomeň na správné členy a na předložky 

a hlavně nezapomeň správně vyčasovat slovesa! 

Pozorně si prohlédni příklady, abys přesně věděl/a, co máš dělat! 

Example: Nous – écouter – la musique 

Nous écoutons de la musique moderne – par example le rock et le pop. 

Example 2: Vous – jouer – un sport 

Est-ce que vous faisez un sport? Oui, nous jouons au foot. 

 

1. Je – être – 7 heures 

2. Ils – avoir – à la maison 

3. Nous – aller – danser 

4. Vous – manger – la cuisine 

5. L’hôtel – habiter – Paris 

6. Se coucher – elle – le soir 

7. Prendre – une pomme – l‘école 

 

Dějepis 

Zánik republiky 

• Vypsat 1. a 2. příčinu – strany 100, 101 a část 102 v učebnici 

• https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns – doporučené podpůrné video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns

