
Materiály k samostudiu  

Středa 29.4.2020 

Třída 6.F 

 

Matematika 

Převody jednotek objemu (krychlové) 

1. Zkontroluj si práci z minulé hodiny: 

5 m³ = 5 000 dm³ 

0,3 dm³ = 300 cm³ 

200 mm³ = 0,2 cm³ 

1 200 dm³ = 1,2 m³ 

8 000 mm³ = 8 cm³ 

6,4 dm³ = 6 400 cm³ 

0,5 cm³ = 500 mm³ 

214 dm³ = 0,214 m³ 

5 300 cm³ = 5,3 dm³ 

1,2 mm³ = 0,0012 cm³ 

0,8 m³ = 800 dm³ 

0,005 cm³ = 5 dm³ 

450 000 cm³ = 450 dm³ 

0,07 m³ = 70 dm³ 

 

2. Pracuj na internetu: 

a) spusť si libovolný vyhledavač např. seznam.cz, google.cz aj. 

 

b) tento celý odkaz vlož do řádku, kde končí šipka zkopíruj 

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

ika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+objemu#selid 

 

 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+objemu#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+objemu#selid


 

 

c)   dostaneš se na tuto stránku 

 

 

 

c) procvič si obě možnosti  

d) dostaneš zpětnou vazbu, práci budeš mít vyhodnocenou po zmáčknutí 

ZKONTROLOVAT 

 

3. Do školního sešitu převeď pouze tyto převody: 

4,8 cm³ (mm³) 

98 000 dm³ (m³) 

45,1 dm³ (cm³) 

0,05 cm³ (dm³) 

0,0056 mm³ (cm³) 

650 000 cm³ (m³) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anglický jazyk 

Translate: 

1) Našel jsem klíče. - I found keys. 

2) Jedl jsem a pil všechno.- I ate and drank everything. 

3) Viděl jsem svého kamaráda. - I saw my friend. 

4) Navštívili jsme babičku. - We visited our grandma. 

5) Pracoval jsem na tom dlouho. - I worked on it for a long time. 

6) Včera jsme byli venku s rodiči. - Yesterday we were outside with our parents. 

7) Kde jsi byl večer? - Were were you in the evening? 

 

Let's do revision on grammar – WAS / WERE (do you remember? If not, please have a look 

at your grammar). Click on this link and do it on your own and click on FINISH button 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wa

s_or_were/Was_or_were$_yr18112if 

Click on next link – you practise questions by using who,what, where,when, why : 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh

_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb 

 

Německý jazyk 

PS: 40/12 – doplň vhodná slovesa ve správném tvaru 

Klíč k řešení cvičení: PS: 37/5 

• Das ist eine Tasse Kafee. Ich trinke eine Tasse Kaffee. 

• Das ist eine Dose Cola. Ich trinke eine Dose Cola. 

• Das ist eine Flasche Minerallwasser. Ich trinke eine Flasche Mineralwasser. 

• Das ist eine Tasse Tee. Ich trinke eine Tasse Tee. 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Was_or_were/Was_or_were$_yr18112if
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Was_or_were/Was_or_were$_yr18112if
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb


 

 

 

 

Francouzský jazyk 

Demain est le 30 avril. En République tchèque on a une tradition populaire - le bûche des 

sorcières 

Zítra je 30 dubna. V České republice máme jednu populární tradici – pálení čarodějnic 

Dessine une sorcière effrayante (děsivá) dans ton cahier! Utilise cette description: 

                     Une sorcière = čarodějnice 

1. Cette sorcière a un gros nez tordu. 

2. Elle a des petits yeux. 

3. Ses cheveaux sont orange. 

4. Elle a une grande bouche avec seulement quelques dents. (s pár zuby) 

5. Son visage est vert. 

6. Elle porte une longue robe brune. 

7. Elle a un chapeau purple sur la tête. (tête = hlava) 

8. Elle a des baskets bleues. 

9. Il y a aussi un chat noir. 

10. Elle a un balai (koště) dans sa main. 

Ráda si vaše výtvory prohlédnu, tak je nezapomeňte posílat 

 

Dějepis 

• Připomínám odevzdání referátu na téma řecká kultura/umění – do pátku 1. 5. 

• Vypsat řecké olympijské hry – strana 85 

• https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/v-recku-se-konaji-prvni-

olympijske-hry-8-cervenec-776-pr-n-l-63937531 

https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/v-recku-se-konaji-prvni-olympijske-hry-8-cervenec-776-pr-n-l-63937531
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/v-recku-se-konaji-prvni-olympijske-hry-8-cervenec-776-pr-n-l-63937531

