
Materiály k samostudiu 

Pondělí 11. května 

VI.E 

Francouzský jazyk 

Quelle heure est-t-il? Kolik je hodin? (opakování) 

https://www.liveworksheets.com/lc7932ip - opět pro opakování využijeme 

worksheet, zase mi ho nezapomeňte poslat 😉 

první cvičení: 

Pour dire l‘heure on dit (Pro vyřčení času říkáme) 

 D’abord (nejprve) : il est (je) 

 Ensuite (poté) : l‘heure (hodina) 

 Et après (a potom): les minutes (minuty) 

 

Německý jazyk  

4.lekce, Modul 2 – procvičování 

 

 Práce s textem – učebnice str. 68 –článek v modrém rámečku - čtení a ústní 
překlad (se slovníkem), trénujte čtení nahlas.  

Poslední věta: 

„Das Leben in Deutschland gefällt ihm recht gut, aber seine Frau möchte lieber in 

Spanien leben.“ (Život v Německu se mu opravdu líbí, ale jeho žena by chtěla raději žít ve 

Španělsku). 

 Učebnice str.68/1a – zjistěte, zda jsou tato tvrzení pravdivá (podle textu), napište 
tužkou za každou větu – ja nebo nein.  

 Kontrola úkolů z pracovních sešitů – viz příloha 

 Poslech – výuková videa:  
www.edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-skladaji-mapu-evropy 

www.edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-zvirata 

 

Matematika 

Výpočet objemu krychle  

Procvič si na internetu: 

https://www.liveworksheets.com/lc7932ip
http://www.edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-skladaji-mapu-evropy
http://www.edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-zvirata


Použij stejný postup: vyhledavač, vložení odkazu 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=

Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=14.+Krychle+%E2%80%93+objem#selid 

zkus si oba testy se zpětnou vazbou (ZKONTROLOVAT) – použij k výpočtům pomocný 

papír 

 

Vypracuj do školního sešitu z učebnice: 

cvičení 4, 5/str.185 

  

Dějepis  

 Starověký Řím – Úvod 

Na úvod do Starověkého Říma doporučuji velmi hezky udělaný dokument Vzestup civilizace: 

Římané https://www.youtube.com/watch?v=i4tSXeBXOxQ 

Ano, vím, že trvá 50 minut, ale určitě si ho můžete pustit třeba místo filmu před spaním, 

vážně si myslím, že by vás mohl bavit 😉 

 

   

Český jazyk  

Pokračování z minulé hodiny 

Věta jednočlenná 

 Obsahuje jen jeden základní větný člen (většinou přísudek) 

 Vyjadřuje jednu myšlenku 

 Vyjadřuje přírodní děje, duševní stav, tělesný stav, smyslový stav  
o Zahřmělo 
o Je mi smutno 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=14.+Krychle+%E2%80%93+objem#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=14.+Krychle+%E2%80%93+objem#selid
https://www.youtube.com/watch?v=i4tSXeBXOxQ


o Bolí mě koleno 
o Hoří v krbu 

Věta dvojčlenná 

 Věty se základní skladební dvojicí 

 Dvě části 
o Podmětová část (původce děje – osoba, věc, zvíře) 
o Přísudková část (činnost, stav, vlastnost...) 

Duhově zbarvení pstruzi (PoČ), vyskakovali velmi vysoko nad vodní hladinu 

(PřČ). 

 

 


