
Materiály k samostudiu 

Středa 13. května 

VI.E 

Francouzský jazyk  

 Les verbes 

 Réerivez cet excercise dans ton cahier est complètez par les verbes 

o Přepište si cvičení do sešitu (celé!) a doplňte vhodným slovesem (ve správném 

tvaru – je třeba slovesa vyčasovat 😉) 

 

o Être, il y a, aller, se réveiller, manger, jouer, ne pas être, na pas manger 

 

o À qui …………………………….. la trousse? 

o Tu ………………………………… chez mamie? 

o Dans notre école …………………………………. 20 classes. 

o Nous ne ………………………………. à la cantine. 

o Vous …………………………………….. à l’ordinateur? 

o Ma mère ……………………………………. à 6 heures, à 7 heures elle 

…………………………. 

o Mon ami Jacques ne …………………………….. à l’école. 

 Vyčasuj do sešitu na gramatiku slovesa répéter (opakovat) a na pas parler 

o Vzor pro záporné časování: 

 Ne pas Trouver – nenajít  

 Je ne trouve pas 

 Tu ne trouves pas 

 Il/Elle/On ne trouve pas 

 Nous ne trouvons pas 

 Vous ne trouvez pas 

 Ils/Elles ne trouvent pas 

 

Německý jazyk  

 Modul 2, Lektion 4 

 

1. Doplňovací cvičení – učebnice str. 69/1b,c – doplňte slova z rámečků do textu a věty 
přepište do sešitu (viz článek na str. 68) 

2. Online cvičení  – www.liveworksheets.com/worksheets/de 
Language: German 

http://www.liveworksheets.com/worksheets/de


Pracovní list: Das ist meine Familie (poslech a doplňování údajů do textu) 

Postup: Doplňte údaje do textu podle poslechu, po dokončení klikněte „finish“ a „check my 

answers“ - list  bude automaticky opraven a vyhodnocen 

 

Matematika 

Opakování objemu II. 

Vypracuj do školního sešitu: 

1. Které těleso má větší objem? Krychle o délce hrany 1,2m nebo kvádr s 

rozměry 0,9 m, 12 dm a 150 cm? 

2. Součet délek všech hran krychle je 48 cm. Urči její objem. 

3. Bazén tvaru kvádru o rozměrech dna 12 m a 20 m a hloubce 2 m je napuštěn 

vodou až po horní okraj. Kolik hektolitrů vody obsahuje bazén? 

4. Narýsuj obraz kvádru v rovnoběžném pravoúhlém promítání: 

a = 5 cm, b = 2 cm, c = 3 cm. 

 

Tvou úlohou je vyfotografovat všech 7 vypracovaných úloh (úterní a středeční práce) 

a zaslat mi ji na e-mail: timkova.perina@seznam.cz  

mailto:timkova.perina@seznam.cz

