
MATERIÁLY k samostudiu 

Pondělí 25. 5. 2020  

Třída 6. B  

 

MATEMATIKA 

Objem kvádru a krychle (učebnice str. 184 - opsat rámeček nahoře a naučit ). PS 
str. 193 A - 1. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Paštová:   Gramatika - prac. seš. str 71 tab 5.3 napiš do sešitu krátké výpisky 

"Superlatives = 3. stupeň přídavných jmen" včetně českých vět. Vypracuj úkol v 

učebnici na str 61 cv 2c,,  doplň 2. a 3. stupeň příd. jmen a pošli mi ke kontrole 

na mail pastova.perina@seznam.cz 

Jurečková: Pracovní sešity str. 49/6,7,8 

 

DĚJEPIS 

Na sestaci.perina@seznam.cz si stáhni prezentaci Středověká společnost – do 
sešitu napiš nadpis a přepiš si přepiš si slidy 1 - 4 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – doplňovací cvičení 
1. Učebnice str. 60/2A – spojte pozdrav s obrázkem, 60/2B – spojte časový 

údaj s pozdravem 
2. Písanka – str. 50 
3. Online cvičení – www.jazyky-online.info/rustina/flashcards 

Témata: rodina – semja, dům - dom, nábytek – měběľ 
 
Modul flashcards umožňuje uživatelům opakování a procvičování slovíček s 
pomocí obrázků. 

http://www.jazyky-online.info/rustina/flashcards


 
NĚMECKÝ JAZYK 

1. Zeměpis Evropy - známe náš kontinent? 
https://www.toporopa.eu/de/lander_europa/index.html 

- některá pojmenování evropských zemí znáte, některá si domyslíte - jsou 
srozumitelná i v nj a ta další odhadnete, pokus/omyl - TAK DO TOHO! 

2. Pracovní sešit: a) str. 49/ 4 - Woher? aus X Wo? in - doplňte předložky a 

pošlete ke kontrole b) str. 51/ 8 - D, F, E - vždy tři věty - různý slovosled! 

 
 
FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Zkuste si poslechnout nahrávku ke cvičení 8b na s. 40 v učebnici, počítejte a 
zapište výsledky. 
Doplňte online cvičení B https://www.liveworksheets.com/co27293tt  
Pozor, doplňujete pouze 2. část stránky, označenou písmenem B- píšete slovy 
francouzsky číslovky. Poté dáte finish, a zkuste dát možnost email answers to 
my teacher – vyplníte své jméno a mou emailovou 
adresu sulova.perina@seznam.cz a výsledky mi pošlete. 
O další online lekci Vás budu informovat emailem. 
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