Materiály k samostudiu
Středa 27.5.2020
Třída 6.F

Matematika
Opakujeme znaky dělitelnosti
Výsledky předchozí hodiny:
1. první sloupec –

0,24

0,02

0,42

druhý sloupec –

0,2

1,2

7,6

třetí sloupec –

0,56

0,04

5

2. součet - 1 693,44; rozdíl – 103,833; součin – 31,602
3. podíl – 12,61 a zbytek 0,15
4. Ano, může koupit. Zbylo jí 3,70 Kč
Vypracuj do školního sešitu:
1. Urči všechny dělitele od 1 do 10 u daných čísel:
480, 567, 275, 873, 800
2. Doplň číslici na místo pomlčky _ do daného čísla tak, aby bylo dělitelné číslem
v závorce (x) - (uveď pouze jednu možnost)
435_ (4)
7_81 (9)
2_25 (3)
4_21 (5)
80_5 (25)
742_ (10)
245_ (2)
_653 (1)
721_ (6)

3. Urči nejmenší společný násobek daných čísel:
n (6,8)
n (6,12)
n (8,12)
n (16,20)
n (8,20)
n (12, 16)
n (15, 10)
n (9, 8)
n (5,6)
4. Urči největšího společného dělitele:
D (2,3)
D (4,5)
D (3,6)
D (10,15)
D (6,8)
D (4,3)
D (27,30)
D (20,30)
D (12,18)

Anglický jazyk
Stupňování přídavných jmen – zopakování z minulé hodiny

Chci vás upozornit na to, že budete umět celou tabulku na minulý čas (prac. sešit str 79
napravo dole), kterou jsem vám rozdávala a máte ji vlepenou v sešitě – gramatika. Zjistila
jsem, že spousta z vás má s minulým časem problémy. Musíte celou tabulku perfektně
ovládat.

JEN PRO ZOPAKOVÁNÍ
Pozor na výjimku u těchto přídavných jmen
good – better (lepší)
bad – worse (horší)

Pusťte si prezentaci – JEN DO STRANY 4.(uděláte stranu 3 a 4) a do gramatiky si napíšete
(začněte 3.stránkou):
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/116401
Důležité je pochopit, že krátká přídavná jména jsou rozdělená podle zakončení, kdy
přidáváme – r, er, nebo zdvojujeme souhlásku big – bigger, u víceslabičných přidáváme more
– např. expensive – more expensive – 3. stupeň je most expensive.

Vypište si do sešitu dle prezentace tato přídavná jména a určete 2. a 3.stupeň, máte v
prezentaci i správné výsledky:
Boring

exciting

Dangerous

beautiful

Difficult

expensive

Popular

important

Interesting

stupid

Jistě jste si všimli, že tato přídavná jména jsou víceslabičná, a proto použijeme more u
2.stupně a most u 3.stupně.

Německý jazyk
Hra s novými slovíčky – PS: 41/1,2,3

Francouzský jazyk
Les animaux – zvířata
Do slovníčku (ta, která neznáš)
Une souris = myš
Un hamster = křeček
Un chat = kočka
Un chien = pes
Un lapin = králík
Une araignée = pavouk
Une tortue = želva
Un perroquet = papoušek
Un cochon d‘Inde = morče (doslova indické prasátko)
Un serpant = had
Un oiseau = pták
Un poisson
Procvičování a poslech: https://www.liveworksheets.com/mg259028ay

Dějepis
Římská republika
·Strany 92 + 93 ·
Dodatkové video: https://www.youtube.com/watch?v=rLnID3ZMhYU

