
Materiály k samostudiu  

Pondělí 30.3.2020 

Třída 6.F 

Český jazyk 

Na webových stránkách www.sciodat.cz se přihlaste a vyplňte dva testy z českého jazyka  

(Mluvnice - větné členy - 01 (1. pokus) a Mluvnice - pravopis - shoda přísudku  

s podmětem - 01 (1. pokus) ), ihned po přihlášení se testy objeví. Vyplnit do pondělí 

30.3.2020 - 15:00 hod. 

 

pozn. Pokud bude možnost, prosím o zaslání fotek úkolů od 9.3.- 27.3.2020, termín odevzdání 

je 31.3.2020, na email: svobodovan.perina@seznam.cz , do předmětu uvádějte vždy jméno 

žáka a třídu. Pro kontrolu. Děkuji. Svobodová 

 

Matematika 

Nejmenší společný násobek 

Písemně vypracuj v pracovním sešitě A5/116 

 

Anglický jazyk 

Výsledky tohoto cvičení, prosím o kontrolu a opravu z pátku 27.3.2020. 

Write about yourself. Use: I never …. or I often …. or I don´t …. very often 

1. (watch TV) I don´t watch TV very often. or I never or I often 

2. (go to the theatre) I never go to the theatre. I don´t go to the theatre very often. 
3. (ride a bycicle) I often ride a bicycle. I ride a bicycle very often. 

4. (eat in restaurants) I never eat in restaurants. I don´t eat in restaurants. 

5. (travel by train) I often travel by train. I don´t travel by train. 

Put the verb into the correct form, positive or negative. 

1. Margaret speaks four languages - English, French, German and Spanish. 

2. I don´t like my job. It´s very boring. (like) 

3. “Where´s Martin “I´m sorry. I don´t know.” (know) 
4. Sue is a very quiet person. She talks very much. (talk) 

5. Jim drinks a lot of tea. It´s his favourite drink. (drink) 
6. It´s not true! I don´t believe it! (believe) 

7. That´s a very beautiful picture. I like it very much. (like) 

http://www.sciodat.cz/
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2426&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2663&testingId=455
https://www.sciodat.cz/Testings/Test/Preview?testDefinitionId=2663&testingId=455
mailto:svobodovan.perina@seznam.cz


8. Mark is a vegetarian. He eats meat. (eat)  

 

 

Německý jazyk 

Sloveso möchten (chtít – vyjadřuje, co bychom rádi, co bychom si přáli a chtěli)   

časování – napsat do sešitu tyto tvary (pozor na koncovky v osobách!) a hned je přeložit: 

Ich möchte - 

Du möchtest - 

Er/sie/es möchte - 

Wir möchten - 

Ihr möchtet - 

Sie/sie möchten -  

 

Francouzský jazyk 

• https://www.youtube.com/watch?v=NXTEJXnQM4I podívat se na díl Prasátko 

Pepina – Le cochon = prase, pokuste se skutečně poslouchat o čem prasátko a jeho 

přátelé mluví 

 

• Cahier d’excercise p.27, e. 4; p. 28, ex. 4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXTEJXnQM4I

