
MATERIÁLY k samostudiu 

ÚTERÝ 24.3. 2020 Třída 6. B  

MATEMATIKA -  PS strana 175 A – 5. 

ČESKÝ JAZYK - Čítanka str. 127 – 131 přečíst a odpovědět na otázky (do sešitu) 

1. V jaké vypravěčské formě je text psán? 

2. Jakou zábavu pro Mikuláše vymyslela maminka? 

3. Co mu poradil tatínek, aby nechal vzklíčit? 

4. Na co si hrál Mikuláš s kamarády na zahradě? 

5. Kdo se nabídl, že bude dělat zajatce? 

RUSKÝ JAZYK – 1) Opakovat názvy povolání a domácích mazlíčků (slovíčka – 
učeb.str.47/48) 

1) Učebnice str. 44/10 – přečíst s pomocí slovníku a zaškrtnout správnou 
odpověď 

2) Písanka – dopisovat stránky 46-48 
 

Na procvičování učiva je možné využívat online cvičení nakladatelství Klett. 
Online cvičení jsou dostupná zdarma na webových stránkách: 

     www.klett.cz/online, (www.vydavatelstvoklett.sk/online) 
Výběr učebnice: Klassnyje druzja - 1 
Výběr kapitol:  „ Moj dvor, Proščaj lěto, Snova v školu, Naša družnaja semja“ 

NĚMECKÝ JAZYK - 1. Opakování: www.klett.cz - online cvičení, výběr kapitoly: 
3. Hast du Geschwister? Zadejte všechny varianty a nezapomeňte na 
vyhodnocení. 

2. Učebnice str. 62/8 - zadání i řešení zapište do školního sešitu. 

3. PS str. 42/4,5 

FRANCOUZSKÝ JAZYK  -  na youtubu shlédnout video Extra- 
1.díl  https://www.youtube.com/watch?v=EaNqp4FXh-s 

Uč. s. 28 přečíst textík  Les loisirs- odpovědět na otázky cv. 1, 2 

http://www.klett.cz/online
http://www.vydavatelstvoklett.sk/online
https://www.youtube.com/watch?v=EaNqp4FXh-s


 ANGLICKÝ JAZYK – Paštová:  zapiš do slovníčku a nauč se slovíčka 4D, uč. str 50 
přečti text cv 1, spoj obrázky vpravo s větami pod  "Instructions" a věty si 
přelož. Jurečková: 1) správné řešení cv. 51/b: 

část 1: 1. some, 2. some 3. a 4. a 5. the 6. the 7. the 8. some 9. the 10. the 11. 
the 

část 2: 1. some 2. a 3. the 4.the 5. some 6. a 7. the some 9. the 10 the 

znovu si zopakuj pravidla použití členů na str. 70 v prac. sešitě (body 4.2, 4.3 a 
4.5) 

2) COMPLETE THIS RECIPE WITH: A, AN, SOME, ANY 

AND CIRCLE THE RIGHT OPTION: IS(N’T) / ARE(N’T). 

You really want 1 _________________ pizza, but there is / isn’t / are / aren’t 2 
_________________ pizzerias open right now. Don’t worry. You can make 3 
_______________ pitta pizza at home! 

Pita is 4 _______________ type of bread from the Middle East, but you can buy 
it in many shops today. (There is / isn’t / are / aren’t 5 _________________ 
pitta bread in the supermarket next to my home, so I sometimes use 6 
_________________ ordinary bread). 

First, put 7 _________________ tomato sauce on the pitta bread and 8 
_______________ cheese on the tomato sauce. 

Next, take 9 ______________ tomato and 10 ____________ onion. Cut the 
tomato 

and the onion and put them on the pitta bread. 

Finally put the pitta pizza in the oven and wait ten minutes. BON APPÉTIT! 

pokud nemůžeš vytisknout, napiš správné odpovědi do sešitu. 

Complete the sentences with a/an,some or any. 

Example:I can't see any children in the park today. 

1-Are there_______________girls in your football team? 



2-Have you got________________paper clips? 

3-Here,have__________________nuts. 

4-Is there_____________________sugar in my coffee? 

5-My brother has got_____________________new jeans. 

6-Are there_____________________apples on the tree in your garden. 

7-Have you got______________butter? 

8-They've got____________________baby giraffe in the city zoo. 

9-I'm going to the market to buy_________________fruit. 

10-There isn't____________________tea in the pot. 

11-They can have___________________bread and honey if they're hungry. 

12-Are there__________________eggs in the fridge? 

13-There's__________________policeman at the door. 

14-Is there__________________news about the plane crash? 

15-There was___________________accident on the bridge last night. 

16-There are_________________good films on at the moment. 

17-My aunt is living in____________________very nice house outside the city. 

18-I can't brush my teeth bcause there 
isn't_____________________toothpaste left. 

19-Let me give you__________________advice. 

20-There aren't__________________taxis here.You must walk down to the 
station. 

21-The dog's very thirsty.Give him__________________water. 

22-You need___________________paper and_______________pair of 
scissors. 



23-Have you got____________________antiseptic cream? 

24-__________________flowers arrived for you this morning. 

25-I'm going to get_________________money from the cash machine. 

pokud nemůžeš vytisknout, napiš správné odpovědi do sešitu. 

čt. 26.3. 6.D, 6.B +pá 27.3. 6.A 

dokonale nastuduj bod 4.6 na str. 70 v pracovním sešitě – A little/a few 

opiš do školního sešitu 

vyzkoušej si na cv.5 v prac. sešitě str.41 

potom vypracuj cv. 4a) b) i c) do školního sešitu 

Vypracuj toto cvičení a hned si udělej kontrolu 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/exercise5?cc=cz&s
elLanguage=cs 

 


