
Materiály k samostudiu  

Středa 25.3.2020 

Třída 6.F 

 

Matematika 

Nejmenší společný násobek 

Písemně vypracuj 

         a) v pracovním sešitě A3/115 

         b) do školního sešitu složitější způsob určování nejmenšího společného násobku větších 

čísel (s užitím rozkladu na součin prvočísel) 

Výklad od druhé poloviny v učebnici str. 148 a 149 (tabulky) 

cvičení 8/149 

 

Anglický jazyk 

 Přepiš do gramatiky a splň zadání: 

 

Rozhodni, zda sloveso bude ve tvaru holého infinitivu nebo bude mít koncovku – S: 

 He ___________(love) paragliding very much. 

The stop _________(smell) good. 

 I __________(apologise) for being rude. 

Peter ________(clean) his car once a year. 

We __________(believe) in UFOs. 

Claire __________(get up) at 6 daily. 

A child __________(carry) a heavy schoolbag every morning. 

My husband usually _________(buy) rolls every afternoon. 

The boys __________(play) rugby on Thursdays. 



 Fruit in my country __________(cost) more than in Greece. 

You __________(save) too little money for a holiday. 

  

Pracovní sešit 40/1, 41/4 

Přepiš věty do záporu (pozor na časy): 

1.David likes sports. 

2.My brother goes skiing every winter. 

3.have got a new car. 

 4.She always cries a lot. 

 5.She is my new friend. 

6.am very happy. 

 7.My mother is a teacher. 

 

Německý jazyk 

Vytvořit z nových slovíček – podstatných jmen – L2/M2 hada, kde se budou dát tato 

podstatná jména nalézt (mléko, káva apod.) bez použití členů 

 

Francouzský jazyk 

• Cahier d’excercise –p. 28, ex. 1, 2, 3 

 

• Traduisez: 

o Snídám v 7:30. (Doslova: Já beru MOU snídani v sedm hodin a půl) 

o Večer se dívám na televizi. 

o Sprchuji se ve 22 hodin. 

o Dělám úkoly. 



o Mluvím francouzsky a anglicky. 

o Nejezdím na kole, jsem doma a hraji hry. 

o Chtěl bych jít do školy. (chtěl = je voudrais) 

 

Dějepis 

• Přečíst a vypsat Athény – učebnice str. 68–69 · Možno doplnit pomocí 

http://www.dejepis.com/ucebnice/anticke-recko-800-600/ (doporučuji alespoň 

přečíst) 

 

• Podívat se na kompas Času – Řecko 1 
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