
MATERIÁLY k samostudiu 

ÚTERÝ 31. 3. 2020  

Třída 6. B  

 

MATEMATIKA 

PS strana 176  A - 13., A - 14. 

ČESKÝ JAZYK 
  
Čítanka str. 131 – 133 – přečíst, do sešitu napsat odpovědi na otázky :     
                1.       V jaké vypravěčské formě je ukázka psaná 
                2.       Jak se jmenují Boříkovi kamarádi? 

                      3.       Jaký typ knížek mají chlapci rádi? 
                      4.       Čím rozzlobili chlapci paní učitelku a jak byli potrestáni? 
                      5.       Napiš svými slovy, co to je braková literatura? Můžeš si pomoci   

slovníčkem v zadní části čítanky. 
  
RUSKÝ JAZYK 
 
1. Opakování slovní zásoby – názvy zvířat a povolán 
2. Pracovní sešit – 53/19 (osmisměrka), 53/20 – popis obrázků ústně 
3. Procvičování čtení – PS str. 56/1,2 (Krok za krokem) 

NĚMECKÝ JAZYK  

1. Rozcvička - na kolik slov od "S" si rychle vzpomenete, máte 3 minuty, napište 
na volný list papíru, spočítejte a číslo přidejte k domácímu úkolu, který 
dostanete v bodu 2. 

2. Připomeňte si sloveso MÖGEN - učebnice str. 81 a pak vypracujte v 
pracovním sešitu str. 44/10, vyfoťte a obrázek pošlete na: 
m.novotna.perina@seznam.cz 

3. Do školního sešitu opište otázky a odpovězte: Magst du Tiere? Welche Tiere 
magst du? nápověda: welche - které, -á 

4. V pracovním sešitu vypracujte 43/9 



FRANCOUZSKÝ JAZYK  

1) zopakuj si přivlastňovací zájmena Mon/ton/ son  s 
videem: https://www.youtube.com/watch?v=CzeEtUE46d8  a s videem 
vyslovuj a trénuj výslovnost slovíček a vázání, POZOR ve 2. části videa jsou 
zájmena: notre(náš), votre (váš), leur /jejich)- zapiš si tyto  nové tvary do sešitu 

2) U s.  30 všechny cvičení písemně do sešitu:  
 cv. 1a- podle obrázků navrhni kamarádovi aktivitu, kterou budete dělat 
cv. 2 a) přijmi návrh, b)  odmítni návrh 
cv. 3 a) najdi 3 aktivity, které rád děláš v týdnu  a o víkendu. 
3b) najdi 3 aktivity, které nemáš ráda 
3c) Napiš o sportech, které děláš/hraješ/umíš, na které se ráda díváš v telce  

ANGLICKÝ JAZYK  

Paštová:  prac. seš. str 70 tab. 4.6 prostuduj a do sešitu napiš: Quantity - 
množství, a little = trochu u nepočitatelných podst. jmen, a few = několik u 
počitatelných podst. jmen. Opiš tabulku spoj a přelož. 

Jurečková: Vypracujte pracovní list v příloze – text si přečtěte (občas budete 
muset užít slovník, tak si neznámá slova zapište) a nejdříve srovnejte pracovní 
postup tak, aby se recept dal i udělat a v dalším cvičení odpovězte na otázky – 
stačí slovním spojením (třeba názvem receptu) 

https://www.youtube.com/watch?v=CzeEtUE46d8

