
Materiály k samostudiu 

Pondělí 1. června 

VI.E 

Francouzský jazyk 

Un jour pour les jeux – bonne fête des enfants! 

 Den na hraní her – krásný Den dětí!  

  https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugojunior1.php 

  https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/ecris-tes-premiers-mots.php 

  https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/francais/un-une.php 

 

Německý jazyk  

Der erste Juni – Internationaler Kindertag  

  (1.června – Mezinárodní den dětí) 

 

Liebe Kinder, 

alles Gute zum Kindertag! 

Vše nejlepší ke dni dětí! 

Dnes nedostanete žádné úkoly, podíváte se na výuková videa a poslechnete si dialogy 

v němčině. 

 

2. Hallo Deutschschule – www.youtube.com/watch 
 

Online Deutsch lernen / A1.1 Anfänger / sich vorstellen / das Alphabet / die 

Zahlen / Aussprache 

 

3. www.edu.ceskatelevize.cz/porad/nemcina-s-mitzi-a-maus 

           Epizody: Mitzi a Maus telefonují, Mitzi a Maus cvičí 

 

Matematika 

Opakujeme - Výpočet povrchu a objemu krychle a kvádru 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugojunior1.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/ecris-tes-premiers-mots.php
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/francais/un-une.php
http://www.youtube.com/watch
http://www.edu.ceskatelevize.cz/porad/nemcina-s-mitzi-a-maus


Vypracuj do školního sešitu:  

Pozor! Všechny rozměry musí být v rovnocenných (stejných) jednotkách. 

1. Vypočítej povrch a objem kvádru, který má délky hran 0,2 m, 5 dm a  

40 cm. 

2. Vypočítej povrch a objem krychle o hraně 0,9 dm. 

3. Urči, kolik hl vody pojme nádrž tvaru kvádru s rozměry 12 m, 3 m a 2 m. 

Výsledky dnešní hodiny: 

1. V = 40 000 cm³ = 40 dm³ = 0,040 m³    S = 7 200 cm² = 72 dm² = 0,72 m² 
    (vždy jeden z výsledků podle jednotek) 
2.  S = 4,86 dm² V = 0,729 dm³ 
3.  V = 72 m³ = 72 000 dm³ (l) = 720 hl vody 

 

Dějepis   

 Doplnit a přepsat tabulku ze cvičení 13 v pracovním sešitě na straně 54 – 

příčina/průběh a výsledek punské války 

 Vypsat výpisky o tématu Ovládnutí Makedonie a Řecka, učebnice, strana 99 

 Prozkoumat mapu ve cvičení 14 (PS str. 54)– dokážete najít území, která Řím získal? 

 

Český jazyk   

uč. str. 88/3 

 Napsat a graficky znázornit  !!Přehledně!! 

pozn. Prosím o zaslání tohoto cvičení ke kontrole, termín odevzdání je 3.6.2020,  

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

a třídu. Děkuji. Svobodová 

 

mailto:svobodovan.perina@seznam.cz

