
Materiály k samostudiu  

Pondělí 16.3.2020 

Třída 6.F 

 

Český jazyk 

Opakování - uč. str. 7/2 (písemně do sešitu) 

                    + vybrat 5 podst. jm. a 5 sloves → určit u nich mluvnické kategorie  

 

Matematika 

Prvočíslo a číslo složené (učebnice 134 – 135 ) 

Zápis do školního sešitu !!! 

PRVOČÍSLO 

– číslo, které má pouze dva dělitele (jedničku a sebe samo) 

SLOŽENÉ ČÍSLO 

- číslo, které má alespoň tři dělitele 

1 není prvočíslo a ani číslo složené (pouze má jednoho dělitele 1) 

Pomůcka k určování prvočísel a čísel složených 

(platí pro čísla do 120) → Číslo, které není dělitelné 2, 3, 5 a 7, je prvočíslo. 

Vypracuj 

a) do školního sešitu cvičení 6 ze strany 135 učebnice 

b) do pracovního sešitu A1, A2, A3 strana 109 

 

 

 

 

  



 

Anglický jazyk 

Pracovní sešit 37/5 - procvičování some/any 

uč. str. 50 - prozatím jen přečíst recept "Apple crumble" a George, jak recept připravuje 

Práce s přílohou - instrukce viz příloha 

  Přepsat do gramatiky slovesa a převést do minulého tvaru  

            Past Simple – Regular VERBS 

decide                                                         tidy 

stay                                                             visit 

travel                                                          stop 

study                                                           arrive 

watch                                                          ask 

finish                                                           miss 

plan                                                             enjoy 

cycle                                                            talk 

 

Německý jazyk 

Opakovat učivo z nakladatelství www.klett.cz, žáci si pomocí vybraných kapitol  

(název lekce jako v naší knize), vyberou cvičení, které je online a vyhodnotí si ho sami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Francouzský jazyk  

Zkontrolovat pracovní sešit str. 25/2  - Prosím opravdu jen zkontrolovat, pevně věřím, že jste 

si zkusili cvičení předem vyplnit  

o   Je prends ma douche à sept heures et demie. 

o   Mon père prend le petit déjeuner à sept heures. 

o   Tu prends un café au lait et des tartines? (Tu prends des tartines et un café au lait) 

o   Elle finit ses devoirs le soir. 

 

Přepsat do slovníčků slovíčka z přílohy k PS (vprostřed PS) z Unité 3, část Découvre 

l’histoire 

 

Vyčasovat do gramatiky slovesa COMMENCER a SE DOUCHER 

o   Obě slovesa jsou slovesa první třídy. POZOR! Se doucher je zvratné sloveso! 

o   Pro kontrolu je možné jít například na stránky 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/, 

kde zadáte příslušné sloveso do vyhledávače a správné tvary najdete pod Indicatif présent 

 

Přeložit a do středy poslat na e-mail kuprova.perina@seznam.cz následující věty: 

o    Je me réveille  7 heures et demie. 

o   Il habite à Paris. 

o   Tu aimes les maths? 

o   Je fais de la natation et j’aime bien faire du vélo. 

o   Quels sports tu fais? 

o   Il est grand et âgé, il a les cheveaux blond et court et il est très sympa. 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
mailto:kuprova.perina@seznam.cz


Při zasílání úkolů mi jde především o zpětnou vazbu, nebudu nijak negativně hodnotit případné chyby, jen bych 

ráda využila čas, který nám takto vyvstal k procvičování a pilování toho, co už jsme se naučili J. Pokud z 

nějakého důvodu nemáte možnost se takovéto interakce zúčastnit, dejte vědět, společně určitě najdeme způsob, 

jak komunikovat.  

(Určitě stačí třeba i fotka ručně psaného textu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


